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Úvod 

O kresťanskej náuke a jej hlavných častiach 
  
Si kresťan?  

Áno, som kresťan, z milosti Božej.  
 
Prečo hovoríme: z milosti Božej?  

Hovoríme: z milosti Božej, pretože byť kresťanom je 
absolútne nezaslúžený Boží dar, ktorý by sme si sami od 
seba nemohli zaslúžiť.  
 
Kto je pravý kresťan?  

Skutočný kresťan je ten, kto je pokrstený, kto verí a 
vyznáva kresťanskú náuku a poslúcha právoplatných 
pastierov Cirkvi.  
 
Čo je kresťanská náuka?  

Kresťanská náuka je náuka, ktorú nás učil náš Pán 
Ježiš Kristus, aby nám ukázal cestu k spáse.  
 
Je nutné naučiť sa náuku, ktorú učil Ježiš Kristus?  

Rozhodne je nutné naučiť sa náuku, ktorú učil Ježiš 
Kristus a tí, ktorí tak neurobia, sú vinní vážnym 
porušením povinností.  
 
Sú rodičia a opatrovníci viazaní posielať svoje deti a tých, 
ktorí sú na nich závislí, na katechizmus?  

Rodičia a opatrovníci sú povinní vedieť, že ich deti a 
tí ktorí na nich závisia, sa musia učiť kresťanskú náuku a 
že sú vinní pred Bohom, ak túto povinnosť zanedbajú. 
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Od koho prijímame a učíme sa kresťanskú náuku?  
Kresťanskú náuku sa učíme a prijímame od Svätej 

katolíckej Cirkvi.  
 
Prečo sme si istí, že kresťanská náuka, ktorú sme dostali 
od Svätej katolíckej Cirkvi je skutočne pravdivá?  

Sme presvedčení, že učenie, ktoré sme dostali od 
svätej katolíckej Cirkvi je pravdivé, pretože Ježiš Kristus, 
božský Autor tejto náuky, ju odovzdal skrze svojich 
apoštolov Cirkvi, ktorú založil a urobil neomylnou 
učiteľkou všetkých ľudí a sľúbil jej Jeho Božiu pomoc až 
do konca času.  
 
Existujú ďalšie dôkazy o pravde kresťanskej náuky?  

Pravda kresťanského učenia sa tiež ukazuje vo 
významnej svätosti mnohých, ktorí ju vyznávali a ktorí ju 
stále vyznávajú, kráčajúc cestou hrdinskej statočnosti 
mučeníkov, svojím úžasným a rýchlym šírením sa vo 
svete a svojím dokonalým uchovaním počas toľkých 
stáročí rozličných a neutíchajúcich bojov.  
 
Koľko a ktoré sú hlavné a najnutnejšie časti kresťanskej 
náuky?  

Hlavné a najviac potrebné časti kresťanskej náuky 
sú štyri: Apoštolské vyznanie viery (Krédo), Otčenáš, 
Prikázania a Sviatosti.  
 
Čo nás učí Krédo?  

Krédo nás učí hlavné články našej svätej viery.  
 
Čo nás učí Otčenáš?  

Otčenáš nás učí všetko, čo smieme od Boha dúfať a 
všetko o čo Ho môžeme prosiť.  
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Čo nás učia Prikázania?  
Prikázania nás učia všetko, čo máme robiť, aby sme 

sa páčili Bohu - všetko, čo je zhrnuté v láske k Bohu a v 
láske k blížnemu svojmu ako k sebe samému. 
 
Čo nás učí náuka o sviatostiach?  

Náuka o sviatostiach nám ukazuje povahu a správne 
použitie tých prostriedkov, ktoré Ježiš Kristus ustanovil, 
aby nám odpustil naše hriechy, dal nám svoju milosť, 
vplýval na nás a rozšíril v nás cnosti viery, nádeje a lásky. 
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PRVÁ ČASŤ - APOŠTOLSKÉ VYZNANIE 
VIERY (Krédo) 

 

Kapitola 1. Krédo vo všeobecnosti 
 
Ktorá je prvá časť kresťanskej náuky? 

Prvá časť kresťanskej náuky je symbol apoštolov, 
ktorý sa zvyčajne nazýva Krédo. 
 
Prečo sa nazýva Krédo symbolom viery apoštolov? 

Krédo sa nazýva symbolom viery apoštolov, pretože 
je to súhrn právd viery, ktoré učili apoštoli. 
 
Koľko článkov obsahuje Krédo?  

V kréde je dvanásť článkov. 
 
Ktoré sú to? 

(1) Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba 
i zeme; 

(2) a v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána; 
(3) ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 

Panny; 
(4) trpel pod Pontským Pilátom: bol ukrižovaný, 

zomrel a bol pochovaný; 
(5) zostúpil k zosnulým: tretieho dňa vstal z mŕtvych; 
(6) vystúpil na nebesia: sedí po pravici Boha Otca  

všemohúceho; 
(7)   odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
(8)   Verím v Ducha Svätého; 
(9)   svätú Cirkev katolícku; spoločenstvo svätých; 
(10) odpustenie hriechov; 
(11) vzkriesenie tela; 
(12) a život večný. Amen. 
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Čo sa myslí slovom: „Verím“, čo hovoríte na začiatku 
vyznania viery? 

Slovo „verím“, znamená, že všetko čo je obsiahnuté v 
týchto dvanástich článkoch, pokladám za úplne pravdivé 
a týmto pravdám verím pevnejšie, ako keby som ich videl 
na vlastné oči, pretože Boh, ktorý nemôže ani klamať ani 
byť oklamaný, ich zjavil Svätej katolíckej Cirkvi a 
prostredníctvom tejto Cirkvi nám. 
 
Čo obsahujú články Kréda? 

Články Kréda obsahujú hlavné pravdy, ktoré sa majú 
veriť v súvislosti s Bohom, Ježišom Kristom a Cirkvou, 
Jeho nevestou. 
 
Je užitočné často opakovať Krédo? 

Krédo je veľmi užitočné často opakovať, aby pravdy 
viery hlbšie prenikali do našich sŕdc. 
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Kapitola 2. Prvý článok Kréda 
 

1. Boh Otec všemohúci 
 
Čo nás učí prvý článok Kréda: Verím v Boha, Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme?  

Prvý článok Kréda nás učí, že existuje jeden a iba 
jeden Boh; že je všemohúci, že stvoril nebo a zem a 
všetko, čo sa v nich nachádza, to znamená celý vesmír. 

 
Ako vieme, že existuje Boh?  

Vieme, že existuje Boh, pretože to dokazuje rozum a 
viera to potvrdzuje. 
 
Prečo nazývame Boha Otcom?  

Boha nazývame Otcom, pretože z prirodzenosti je 
Otcom Druhej Osoby Najsvätejšej Trojice, to jest Syna 
zrodeného z Neho a pretože Boh je Otec všetkých ľudí, 
ktorých stvoril, ktorých zachováva a im vládne. Napokon 
preto, že milosťou je Otcom všetkých dobrých kresťanov, 
ktorí sa teda nazývajú adoptívnymi synmi Božími. 

 
Prečo je Otec prvou osobou Najsvätejšej Trojice?  

Otec je prvou osobou Najsvätejšej Trojice, pretože 
On nepochádza zo žiadnej inej osoby, ale je základom 
dvoch ďalších osôb, to znamená Syna a Ducha Svätého. 

 
Čo sa rozumie slovom všemohúci?  

Slovo všemohúci znamená, že Boh môže robiť 
všetko, čo chce. 
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Boh nemôže hrešiť ani zomrieť, ako potom môžeme 
povedať, že môže robiť všetko?  

Hoci nemôže ani hrešiť ani zomrieť, hovoríme, že 
Boh môže robiť všetko, pretože schopnosť hriechu alebo 
zomrieť nie je účinkom moci, ale slabosťou, ktorá 
nemôže existovať v Bohu, ktorý je najviac dokonalý. 

 
Čo sa myslí slovami: Stvoriteľ neba a zeme?  

Stvoriť znamená urobiť z ničoho; preto sa Boh 
nazýva Stvoriteľom neba a zeme, pretože On stvoril 
nebesia a zem a všetko, čo je v nich obsiahnuté, to jest 
celý vesmír, z ničoho. 
 
Bol svet vytvorený samotným Otcom?  

Svet bol vytvorený všetkými tromi Božskými 
Osobami, pretože to čo jedna Osoba robí vo vzťahu k 
stvoreniu, vykonávajú ostatné dve Osoby v jednom a tom 
istom úkone. 

 
Prečo je potom stvorenie osobitne pripísané Otcovi?  

Stvorenie je osobitne pripisované Otcovi, pretože 
stvorenie je dielom Božskej všemohúcnosti, ktorá sa 
osobitne pripisuje Otcovi, rovnako ako múdrosť sa 
pripisuje Synovi a dobro Duchu Svätému, hoci všetky tri 
osoby majú rovnakú všemohúcnosť, Múdrosť a Dobro. 
 
Má Boh záujem o svet a o veci, ktoré stvoril?  

Áno, Boh sa zaujíma o svet a o všetko, čo stvoril. 
Zachováva ich a riadi nekonečnou dobrotou a 
múdrosťou; a nič sa tu nestane, čo by nechcel alebo 
nepovolil. 
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Prečo hovoríme, že sa nič nestane, čo by nechcel alebo 
nepovolil?  

Hovoríme, že sa nič nestane, čo by nechcel alebo 
nepovolil, pretože sú tu niektoré veci, ktoré Boh chce a 
prikazuje, zatiaľ čo sú iné, ktorým jednoducho nezabráni, 
ako je hriech. 
 
Prečo Boh nezabráni hriechu?  

Boh nezabráni hriechu, pretože aj keď človek veľmi 
zneužíva slobodu, ktorou je obdarovaný, Boh vie, ako 
presadiť dobro, milosrdenstvo i spravodlivosť.  
 
 

2. Anjeli 
 

Ktoré sú najušľachtilejšie z Božích stvorení?  
Najušľachtilejšie bytosti stvorené Bohom sú anjeli. 
 

Kto sú anjeli?  
Anjeli sú inteligentné a čisto duchovné bytosti. 

 
Prečo Boh stvoril anjelov?  

Boh stvoril anjelov, aby bol nimi oslavovaný, aby mu 
slúžili a aby im dal večné šťastie. 

 
Aký tvar a postavu majú anjeli?  

Anjeli nemajú hmotnú podobu žiadneho druhu, 
pretože sú čistými duchmi, ktoré Boh stvoril takým 
spôsobom, aby existovali bez toho, aby museli byť 
spojení s telom. 
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Prečo sa teda anjeli predstavujú v rozumovo 
pochopiteľných podobách?  

Anjeli sa predstavujú v rozumovo pochopiteľných 
podobách:  

1. ako pomoc našej predstavivosti a  
2. pretože sa tak často zjavovali ľuďom, ako to 

čítame vo Svätom písme. 
 

Boli všetci anjeli Bohu verní?  
Nie, všetci anjeli neboli Bohu verní, mnohí z nich sa 

z pýchy vyhlásili za Jemu rovnocenných a nezávislých od 
Neho. Pre tento hriech boli navždy vyhnaní z raja a 
odsúdení do pekla. 

 
Ako sa nazývajú anjeli, ktorí boli navždy vyhnaní z raja a 
odsúdení do pekla?  

Anjeli, ktorí boli naveky vyhostení z raja a odsúdení 
do pekla sa nazývajú démoni a ich vodca sa nazýva 
Lucifer alebo Satan. 

 

Môžu nám démoni ublížiť?  
Áno, démoni nám môžu spôsobiť veľkú škodu na duši 

aj na tele, najmä tým, že nás pokúšajú k hriechu, za 
predpokladu, že to Boh dovolí. 

 

Prečo nás pokúšajú?  
Démoni nás pokúšajú, pretože nenávidia Boha i nás 

a z tejto nenávisti vychádza aj ich túžba po našom 
večnom zatratení. Boh na druhej strane tieto pokušenia 
dovoľuje, aby sme ich prekonávali Jeho milosťou, a tak 
praktizovali cnosti a získavali zásluhy pre nebo. 

 

Ako sa dá zvíťaziť nad pokušeniami?  
Nad pokušeniami sa víťazí bdelosťou, modlitbou a 

kresťanským umŕtvovaním. 
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Ako sa nazývajú anjeli, ktorí zostali verní Bohu?  
Anjeli, ktorí zostali verní Bohu, sú nazývaní dobrými 

anjelmi, nebeskými duchmi alebo jednoducho anjelmi. 
 

Čo sa stalo s anjelmi, ktorí zostali verní Bohu?  
Anjeli, ktorí zostali verní Bohu, boli zachovaní v 

milosti, aby sa navždy mohli radovať z pohľadu na Boha, 
milovať a velebiť Ho naveky. 

 

Používa Boh anjelov ako svojich služobníkov?  
Áno, Boh používa anjelov ako služobníkov a  

mnohých z nich poveruje úlohou strážiť a ochraňovať 
nás. 

 
Mali by sme mať osobitnú úctu k nášmu anjelovi 
strážcovi?  

Áno, k nášmu anjelovi strážcovi by sme mali mať 
osobitnú úctu; mali by sme si ho ctiť, vzývať ho, prosiť o 
pomoc, nasledovať jeho vnuknutia a mali by sme mu byť 
mu vďační za neustálu pomoc, ktorú nám poskytuje. 
 
 

3. Človek 
 
Ktorá je najušľachtilejšia bytosť, ktorú Boh umiestnil na 
zem?  

Najušľachtilejšia bytosť, ktorú Boh umiestnil na 
zem, je človek. 

 
Čo je človek?  

Človek je rozumné stvorenie zložené z duše a tela. 
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Čo je to duša? 
Duša je najušľachtilejšou časťou človeka, je to 

duchovná substancia obdarená inteligenciou, vôľou a 
schopnosťou Boha poznávať a patriť mu na večnosť. 

 
Je možné ľudskú dušu vidieť a dotýkať sa jej?  

Duša sa nedá vidieť, nemôžeme sa jej ani dotýkať, 
lebo je duchovnej podstaty. 

 
Zomiera ľudská duša s telom?  

Ľudská duša nikdy nezomiera; viera a náš vlastný 
rozum dokazujú, že je nesmrteľná. 

 
Je človek slobodný vo svojom konaní?  

Áno, človek je vo svojom konaní slobodný. Každý  vo 
svojom vnútri cíti, či môže niečo robiť alebo nerobiť, či 
môže robiť jednu vec skôr ako inú. 

 
Vysvetlite ľudskú slobodu na príklade.  

Ak budem dobrovoľne klamať, viem, že by som 
mohol radšej mlčať alebo že by som mal povedať pravdu. 

 
Prečo hovoríme, že človek bol stvorený na obraz  Boží?  

Hovoríme, že človek bol stvorený na obraz Boží, 
pretože ľudská duša je duchovná a rozumná, slobodná vo 
svojich rozhodnutiach, schopná poznať a milovať Boha a 
užívať Ho na veky. Tieto vlastnosti v nás odrážajú 
nekonečnú veľkosť Boha. 

 
Do akého stavu Boh umiestnil našich prvých rodičov 
Adama a Evu?  

Boh umiestnil našich prvých rodičov Adama a Evu 
do stavu nevinnosti a milosti, ale oni čoskoro hriechom 
upadli. 
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Dal Boh našim prvým rodičom okrem nevinnosti a milosti 
posväcujúcej aj iné dary?  

Okrem nevinnosti a milosti posväcujúcej Boh dal 
našim prvým rodičom iné dary, ktoré spolu s milosťou 
posväcujúcou mali odovzdávať svojim potomkom; boli 
to:  

1. Integrita, čo je dokonalé podriadenie zmyslov 
rozumu.  

2. Nesmrteľnosť.  
3. Odolnosť voči všetkým bolestiam a ťažkostiam.  
4. Vedomosti v súlade s ich postavením. 
 

Aká bola povaha Adamovho hriechu?  
Adamov hriech bol hriechom pýchy a vážnej 

neposlušnosti. 
 
Aký trest bol vymeraný za hriech Adama a Evy?  

Adam a Eva stratili milosť Božiu a právo, ktoré mali 
na nebo. Boli vyhnaní z pozemského raja, vystavení 
mnohým utrpeniam duše i tela a odsúdení na smrť. 

 
Ak by Adam a Eva nezhrešili, boli by oslobodení od smrti?  

Ak by Adam a Eva nezhrešili a ak by zostali verní 
Bohu, po šťastnom a pokojnom pobyte tu na zemi by bez 
umierania boli prenesení Bohom do neba, aby sa mohli 
tešiť zo života v nekonečnej sláve. 

 
Boli tieto dary človekom zaslúžené?  

Tieto dary neboli človekom v žiadnom prípade 
zaslúžené, ale boli absolútne bezdôvodné 
a nadprirodzené. Preto, keď Adam neposlúchol Boží 
príkaz, Boh mohol Adama a jeho potomstvo, týchto darov 
pozbaviť. 
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Je tento hriech vlastný iba Adamovi?  
Tento hriech nie je vlastný iba Adamovi, je to aj náš 

hriech aj keď v inom zmysle. Je to Adamov hriech, 
pretože ho spáchal činom svojej vôle, a preto to bol jeho 
osobný hriech. No je to aj náš hriech lebo Adam, ktorý ho 
spáchal, je hlavou a zdrojom ľudskej rasy. Jeho hriech sa 
takto preniesol na jeho potomkov a preto sa volá dedičný 
hriech. 

 
Ako je možné, aby sa dedičný hriech preniesol na 
všetkých ľudí?  

Dedičný hriech sa prenáša na všetkých ľudí, lebo Boh 
udelil Adamovi milosť posväcujúcu a iné nadprirodzené 
dary pod podmienkou, že ho musí poslúchať. Adam ako 
hlava a otec ľudskej rasy neposlúchol a spôsobil, že 
ľudská prirodzenosť sa postavila proti Bohu. A táto 
prirodzenosť sa prenáša na všetkých Adamových 
potomkov a je zbavená Božej milosti a iných darov. 

 
Sú všetci ľudia zaťažení dedičným hriechom?  

Áno, všetci ľudia sú zaťažení dedičným hriechom s 
výnimkou Panny Márie, ktorá bola pred ním uchránená, 
vďaka mimoriadnej výsade jej udelenej od Boha v 
očakávaní zásluh Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. 

 
Nemohli byť ľudia spasení aj po Adamovom hriechu?  

Po Adamovom hriechu ľudia nemohli byť spasení, 
keby im Boh nepreukázal milosrdenstvo. 

 
Aké bolo milosrdenstvo, ktoré Boh preukázal ľudskej 
rase?  

Milosrdenstvo, ktoré Boh preukázal ľudskej rase 
bolo, že Adamovi okamžite prisľúbil Vykupiteľa alebo 
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Mesiáša a poslal tohto Mesiáša v pravý čas, aby ľudí 
vyslobodil z otroctva hriechu a diabla. 

 
Kto je prisľúbený Mesiáš?  

Prisľúbený Mesiáš je Ježiš Kristus, ako to učí druhý 
článok Kréda. 
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Kapitola 3. Druhý článok Kréda 
 

Čo sa učíme v druhom článku: A v Ježiša Krista Jeho 
jediného Syna, nášho Pána?  

Druhý článok Kréda nás učí, že Syn Boží je druhou 
osobou Najsvätejšej Trojice, že ako Otec aj On je Boh 
večný, všemohúci, Stvoriteľ a Pán a že sa stal človekom, 
aby nás vykúpil. Syn Boží, ktorý sa stal človekom, sa 
nazýva Ježiš Kristus. 

 
Prečo sa druhá osoba nazýva Syn?  

Druhá Osoba sa nazýva Syn, pretože Ježiš je zrodený 
z Otca pred všetkými vekmi. Z tohto dôvodu sa tiež 
nazýva Večné Slovo Otca. 

 
Keď sme tiež synovia Boží, prečo je Ježiš Kristus nazývaný 
jediným Synom Boha Otca?  

Ježiš Kristus je nazývaný jediným Synom Boha Otca, 
lebo on sám je Jeho Synom zo svojej podstaty, zatiaľ čo 
my sme Jeho synovia stvorením a adopciou. 

 
Prečo sa Ježiš Kristus nazýva našim Pánom?  

Ježiš Kristus sa nazýva našim Pánom, pretože On nás 
ako Boh spolu s Otcom a Duchom Svätým nielen stvoril, 
ale nás ako Boh a človek tiež vykúpil. 

 
Prečo je Syn Boží, človek, nazvaný Ježiš?  

Syn Boží, človek, sa nazýva Ježiš, teda Spasiteľ, 
pretože nás zachránil pred večnou smrťou, ktorú sme si 
za naše hriechy zaslúžili. 
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Kto dal meno Ježiš Božiemu Synovi, ktorý sa stal 
človekom?  

Samotný Večný Otec, prostredníctvom Archanjela 
Gabriela, dal Synovi Božiemu meno Ježiš, ktorý sa stal 
človekom v momente, keď Archanjel oznámil Panne 
Márii tajomstvo vtelenia. 

 
Prečo sa Syn Boží, ktorý sa stal človekom, nazýva aj 
Kristus?  

Syn Boží, ktorý sa stal človekom, sa tiež nazýva 
Kristus, to znamená pomazaný alebo zasvätený, pretože 
králi, kňazi a proroci boli pomazaní už dávno a Ježiš je 
Kráľom kráľov, Najvyšším Kňazom a Najvyšším 
Prorokom naveky. 

 
Bol Ježiš Kristus skutočne pomazaný a zasvätený 
hmotným pomazaním?  

Pomazanie Ježiša Krista nebolo hmotné, ako to bolo 
u kráľov, kňazov a prorokov, ale úplne duchovné a 
Božské, pretože v ňom prebýva plnosť Božstva 
podstatne. 

 
Mali ľudia nejakú predstavu o Ježišovi Kristovi pred Jeho 
príchodom?  

Áno, pred Jeho príchodom mali ľudia o Ježišovi 
Kristovi istú predstavu v prísľube Mesiáša. Boh prisľúbil 
Mesiáša našim prarodičom Adamovi a Eve a tento sľub 
potvrdil svätým patriarchom i mnohým osobám, ktoré 
Ho v proroctvách predzvestovali. 

 
Ako vieme, že Ježiš Kristus je naozaj Mesiášom a 
prisľúbeným Vykupiteľom?  

Že Ježiš Kristus je naozaj Mesiášom a prisľúbeným 
Vykupiteľom vieme z toho, že v Ňom sa naplnilo:  
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1. všetko, čo predpovedali proroctvá;  
2. a všetko, čo osoby Starého zákona predpovedali. 
 

Čo predpovedali proroctvá o Vykupiteľovi?  
Pokiaľ ide o Vykupiteľa, proroctvá predpovedali rod 

a rodinu, z ktorej má vzísť, miesto a čas jeho narodenia; 
Jeho zázraky a i najmenšie okolnosti Jeho utrpenia a 
smrti; Jeho zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie a Jeho 
duchovné, trvalé a univerzálne kráľovstvo, teda svätú 
katolícku Cirkev. 

 
Aké sú hlavné zmienky o Vykupiteľovi v Starom zákone?  

Hlavné zmienky o Vykupiteľovi v Starom zákone sú: 
nevinný Ábel; veľkňaz Melchisedech; obeť Izáka; Jozef 
predaný svojim bratom; prorok Jonáš; veľkonočný 
baránok; a bronzový had vyrobený Mojžišom na púšti.  

 
Ako vieme, že Ježiš Kristus je pravý Boh?  

Vieme, že Ježiš Kristus je pravý Boh:  
1. zo svedectva Otca hovoriaceho: Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, 
počúvajte ho. 

2. Zo   svedectva   samotného   Ježiša   Krista 
potvrdeného najvýznamnejšími zázrakmi.  

3. Z učenia apoštolov.  
4. Z nemennej tradície katolíckej Cirkvi. 

 
Uveďte hlavné zázraky, ktoré vykonal Ježiš Kristus?  

Okrem Jeho zmŕtvychvstania sú hlavné zázraky, 
ktoré vykonal Ježiš Kristus: uzdravenie chorých, vrátenie 
zraku nevidiacemu, vrátenie sluchu nepočujúcemu a 
oživenie mŕtvych. 
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Kapitola 4. Tretí článok Kréda 
 
Čo sa učí v treťom článku: Ktorý bol počatý z Ducha 
Svätého, narodený z Márie Panny?  

Tretí článok Kréda učí, že vďaka pôsobeniu Ducha 
Svätého, si Boží Syn vzal telo a dušu, ako je tá naša, z 
nepoškvrnenej Panny Márie a že sa z tejto Panny narodil. 

 
Zúčastnili sa tiež Otec a Syn na formovaní tela a vytvorení 
duše Ježiša Krista?  

Áno, všetky tri Božské Osoby spolupracovali pri 
formovaní tela a pri vytváraní duše Ježiša Krista. 
 
Prečo sa jednoducho hovorí: Bol počatý z Ducha Svätého?  

Jednoducho sa hovorí: Bol počatý z Ducha Svätého, 
pretože vtelenie Syna Božieho je dielom dobroty a lásky 
a diela dobroty a lásky sú pripisované Duchu Svätému. 

 
Tým, že sa Boží Syn stal človekom, prestáva byť Bohom?  

Nie, Boží Syn sa stal človekom bez toho, aby prestal 
byť Bohom. 
 
Ježiš Kristus je teda zároveň Bohom a človekom?  

Áno, vtelený Syn Boží, to znamená Ježiš Kristus, je 
Boh aj človek, dokonalý Boh a dokonalý človek. 
 
Existujú teda v Ježišovi Kristovi dve prirodzenosti?  

Áno, v Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh aj človek, 
existujú dve prirodzenosti, Božská aj ľudská. 

 
Sú v Ježišovi Kristovi aj dve Osoby, Božská a ľudská? 

Nie, v Božom Synovi, ktorý sa stal človekom, existuje 
len jedna Osoba, a to Božská. 
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Aké vôle existujú v Ježišovi Kristovi?  
V Ježišovi Kristovi existujú dve vôle: jedna Božská a 

druhá ľudská. 
 

Mal Ježiš Kristus slobodnú vôľu?  
Áno, Ježiš Kristus mal slobodnú vôľu, ale nemohol 

robiť zlo, pretože schopnosť robiť zlo je vada a nie 
dokonalosť slobody. 

 
Sú Syn Boží a Syn Márie jedna a tá istá osoba?  

 Áno, Syn Boží a Syn Márie sú jedna a tá istá Osoba, 
to znamená, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. 
 
Je Panna Mária Matka Božia?  

Áno, Panna Mária je Matka Božia, pretože je Matkou 
Ježiša Krista, ktorý je pravým Bohom. 

 
Ako sa Mária stala Matkou Ježiša Krista?  

Mária sa stala Matkou Ježiša Krista jedine 
prostredníctvom pôsobenia a mocou Ducha Svätého. 
 
Je vecou viery, že Mária bola vždy Pannou?  

Áno, je vecou viery, že Najsvätejšia Panna Mária bola 
vždy Pannou a je nazývaná Pannou panien. 
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Kapitola 5. Štvrtý článok Kréda 
 

Čo nás učí štvrtý článok: Trpel pod Pontským Pilátom, bol 
ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný?  

Štvrtý článok Kréda nás učí, že preto aby spasil svet 
svojou presvätou krvou, Ježiš Kristus trpel pod Pontským 
Pilátom, správcom Judei, zomrel na dreve kríža, bol 
z neho sňatý a bol pochovaný. 
 
Čo značí slovo trpel?  

Slovo trpel označuje všetky bolesti, ktoré Ježiš 
znášal počas Jeho umučenia. 

 
Trpel Ježiš Kristus ako Boh alebo ako človek?  

Ježiš Kristus trpel iba ako človek; ako Boh nemohol 
ani trpieť ani zomrieť. 

 
Akým druhom trestu bol trest kríža?  

Trest kríža bol v tých dňoch najstrašnejším a 
najhroznejším zo všetkých trestov. 

 
Kto odsúdil Ježiša Krista, aby bol ukrižovaný?  

Ten, kto odsúdil Ježiša Krista na ukrižovanie, bol 
Pontius Pilát, správca Judskej krajiny, ktorý hoci si 
uvedomoval Jeho nevinnosť, zbabelo podľahol hrozbám 
obyvateľov Jeruzalema. 

 
Nemohol sa Ježiš Kristus oslobodiť z rúk Piláta a Židov?  

Áno, Ježiš Kristus sa mohol oslobodiť z rúk Piláta a 
Židov, no vediac, že je to vôľa Jeho Otca, aby trpel a 
zomrel za našu spásu, dobrovoľne sa obetoval. On sám 
vyšiel v ústrety svojim nepriateľom a slobodne sa 
podvolil k tomu, aby bol vzatý a odvedený na smrť. 
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Kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus?  
Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Kalvária. 

 
Čo urobil Ježiš Kristus na kríži?  

Na kríži sa Ježiš Kristus modlil za svojich 
nepriateľov, dal svoju Najsvätejšiu Matku ako Matku 
svätému Jánovi a v jeho osobe aj nám všetkým. Svoju 
smrť priniesol ako obetu, ako zadosťučinenie Božej 
spravodlivosti za hriechy ľudí. 

 
Nebolo by stačilo, keby prišiel Anjel a urobil 
zadosťučinenie za nás?  

Nie, nebolo by to stačilo, keby prišiel Anjel a urobil 
zadosťučinenie za nás, lebo urážka Boha hriechom bola v 
istom zmysle nekonečná a na zadosťučinenie za ňu, bola 
potrebná osoba, ktorá má nekonečné zásluhy. 

 
Bolo potrebné, aby na zadosťučinenie Božej 
spravodlivosti musel byť Ježiš Kristus Boh aj človek?  

Áno, aby bol Ježiš Kristus schopný trpieť a zomrieť, 
bolo nevyhnutné, aby bol človekom a aby jeho utrpenie 
malo nekonečnú hodnotu, bolo potrebné, aby bol Bohom. 

 
Prečo bolo potrebné, aby zásluhy Ježiša Krista mali 
nekonečnú hodnotu?  

Bolo potrebné, aby zásluhy Ježiša Krista mali 
nekonečnú hodnotu, pretože Božia vznešenosť, ktorá 
bola urazená hriechom, je nekonečná. 

 
Bolo potrebné, aby Ježiš Kristus trpel tak, ako skutočne 
trpel?  

Nie, pre Ježiša Krista nebolo absolútne nevyhnutné, 
aby trpel tak, ako trpel, pretože každý z jeho skutkov, 
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ktorý má nekonečnú hodnotu, by postačil pre naše 
vykúpenie. 

 
Prečo teda Ježiš tak veľmi trpel?  

Ježiš Kristus tak veľmi trpel, aby zadosťučinil Božej 
spravodlivosti ešte hojnejšie, aby nám ešte viac ukázal 
svoju lásku a aby nám ukázal najhlbšie hrôzy hriechu. 

 
Stalo sa niečo pozoruhodné pri smrti Ježiša Krista? 

Áno, pri smrti Ježiša Krista, bolo slnko tmavé, zem sa 
chvela, otvorili sa hroby a mnohí mŕtvi vstali z hrobov. 

 
Kde bolo pochované telo Ježiša Krista?  

Telo Ježiša Krista bolo pochované v novom hrobe 
vytesanom do skaly, na vrchu neďaleko od miesta, kde 
bol ukrižovaný. 

 
Bolo Božstvo Ježiša Krista Jeho smrťou oddelené od tela a 
duše?  

Smrťou nebolo Božstvo oddelené od tela ani od 
Kristovej duše; iba duša bola oddelená od tela. 

 
Pre koho zomrel Ježiš Kristus?  

Ježiš Kristus zomrel pre spásu všetkých ľudí a urobil 
zadosťučinenie za všetkých. 
 
Ak Ježiš Kristus zomrel pre spásu všetkých ľudí, prečo nie 
sú všetci spasení?  

Ježiš Kristus zomrel pre všetkých, ale nie všetci sú 
spasení, pretože nie všetci Ho vyznávajú a nie všetci 
dodržiavajú Jeho Zákon a nevyužívajú prostriedky spásy, 
ktoré nám zanechal. 
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Stačí na to, aby sme boli spasení, že Ježiš Kristus zomrel za 
nás?  

Nie, pre našu spásu nestačí, že Ježiš Kristus za nás 
zomrel. Je tiež potrebné, aby plody Jeho utrpenia a smrti 
sa prejavili na každom z nás, čo sa dosahuje najmä 
prostredníctvom sviatostí, ktoré na tento účel ustanovil 
sám Ježiš Kristus. A keďže mnohí neprijímajú sviatosti, je 
pre nich smrť nášho Pána Ježiša Krista zbytočnou. 
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Kapitola 6. Piaty článok Kréda 
 

Čo sa učíme v 5. článku: Zostúpil do pekiel a na tretí deň 
vstal z mŕtvych?  

Piaty článok Kréda nás učí, že duša Ježiša Krista, keď 
bola oddelená od Jeho tela, zostúpila do predpeklia 
svätých Otcov a že sa tretí deň znova spojila s Jeho 
Telom, aby už nikdy od neho nebola oddelená. 

 
Čo sa tu myslí pojmom peklo?  

Peklo tu znamená predpeklie (Limbo) svätých 
Otcov, to je miesto, kde boli zadržiavané duše 
spravodlivých, v očakávaní vykúpenia skrze Ježiša Krista. 

 
Prečo neboli duše svätých Otcov prijaté do neba pred 
smrťou Ježiša Krista?  

Duše svätých Otcov neboli prijaté do neba pred 
smrťou Ježiša Krista, pretože nebesá boli hriechom 
Adama zatvorené a bolo potrebné, aby ich Ježiš Kristus  
otvoril svojou smrťou a aby bol prvý, kto do nich vstúpi. 

 
Prečo Ježiš Kristus odložil svoje vlastné zmŕtvychvstanie 
až do tretieho dňa?  

Ježiš Kristus odložil svoje vlastné zmŕtvychvstanie 
až do tretieho dňa, aby nám jasne ukázal, že bol skutočne 
mŕtvy. 

 
Bolo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista rovnaké ako 
vzkriesenie iných ľudí, ktorí vstali z mŕtvych?  

Nie, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nebolo podobné 
zmŕtvychvstaniu iných ľudí, ktorí boli vzkriesení z 
mŕtvych, pretože On sa vzkriesil svojou vlastnou mocou, 
zatiaľ čo iní boli vzkriesení mocou Božou. 
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Kapitola 7. Šiesty článok Kréda 
 

Čo sa učíme v šiestom článku: Vystúpil do neba a sedí po 
pravici Boha Otca všemohúceho?  

Šiesty článok Kréda nás učí, že Ježiš Kristus na 
štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred očami 
svojich apoštolov sám vystúpil do neba. Ako Boh bol 
rovný v sláve svojmu Otcovi, ako človek bol povýšený 
nad všetkých anjelov a svätých a stal sa Pánom celého 
stvorenia. 

 
Prečo po svojom zmŕtvychvstaní zostal Ježiš Kristus na 
zemi štyridsať dní predtým, ako vystúpil do neba?  

Po svojom zmŕtvychvstaní zostal Ježiš Kristus 
štyridsať dní na zemi predtým, ako vystúpil do neba, aby 
niekoľkými zjaveniami dokázal, že bol skutočne 
vzkriesený, aby ešte viac poučil apoštolov a utvrdil ich v 
pravdách viery. 

 
Prečo Ježiš Kristus vystúpil do neba?  

Ježiš Kristus vystúpil do neba:  
1. aby zaujal Kráľovstvo, ktoré si zaslúžil svojou 

smrťou;  
2. aby pripravil miesto našej slávy a bol našim 

prostredníkom a obhajcom u Otca,  
3.  a aby zoslal Ducha Svätého na Jeho apoštolov. 
 

Prečo sa hovorí o Ježišovi Kristovi, že vystúpil do neba a o 
Jeho Najsvätejšej Matke, že bola vzatá do neba?  

O Ježišovi Kristovi sa hovorí, že vystúpil do neba a o 
Jeho Najsvätejšej Matke, že bola vzatá, preto lebo Ježiš 
Kristus, ako Človek-Boh, vystúpil do neba vlastnou 
mocou, ale Jeho Matka, ktorá je stvorením, hoci 
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najdôležitejším zo všetkých, bola vzatá do neba Božou 
mocou. 

 
Vysvetlite slová: Sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.  

Slovo „sedí“ znamená pokojný stav, ktorý má Ježiš 
Kristus z Otcovej slávy a slová „po pravici Boha, Otca 
všemohúceho“ označujú, že má čestné miesto pred 
všetkými bytosťami. 
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Kapitola 8. Siedmy článok Kréda 
 

Čo sa učíme v siedmom článku: Odtiaľ príde súdiť živých i 
mŕtvych?  

Siedmy článok Kréda nás učí, že na konci sveta Ježiš 
Kristus vo všetkej Jeho sláve a veľkoleposti príde z neba, 
aby súdil všetkých ľudí, dobrých i zlých a aby každého z 
nich odmenil alebo potrestal, podľa ich zásluh. 

 
Keď bezprostredne po smrti musí byť každý pri osobnom 
súde súdený Ježišom Kristom, prečo musia byť všetci 
súdení pri poslednom súde?  

Všetci musíme byť súdení pri poslednom súde z 
niekoľkých dôvodov:  

1. aby Boh mohol byť oslávený,  
2. aby mohol byť oslávený Ježiš Kristus,  
3. aby boli oslávení svätí,  
4. aby bezbožníci mohli byť potrestaní a 
5. aby  spolu  s  dušou  mohlo  telo  dostať  svoj 

rozsudok - odmenu alebo trest. 
 

Ako sa prejaví Božia sláva pri poslednom súde?  
Božia sláva sa prejaví pri poslednom súde takým 

spôsobom, že všetci budú vedieť, ako spravodlivo vládne 
Boh vo svete, aj keď tu na zemi je dobro často 
ponižované a bezbožníci sú často povyšovaní. 
 
Ako sa prejaví sláva Ježiša Krista pri poslednom súde?  

Sláva Ježiša Krista sa prejaví pri poslednom súde 
takým spôsobom, že On, ktorý bol nespravodlivo 
odsúdený ľuďmi, príde pred celým svetom ako Najvyšší 
sudca všetkých. 
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Ako sa prejaví sláva svätých pri poslednom súde?  
Sláva svätých sa prejaví pri poslednom súde takým 

spôsobom, že mnohí z tých, ktorí umreli v pohŕdaní od 
bezbožných, budú pred celým svetom oslávení. 

 
Aký veľký bude zmätok zlých pri poslednom súde?  
 Pri poslednom súde bude zmätok bezbožných 
naozaj veľký a to najmä tých, ktorí utláčali spravodlivých 
a ktorí sa v tomto živote pokúšali byť uctievaní ako ľudia 
cnosti a dobra, lebo oni potom uvidia aj svoje 
najskrytejšie hriechy odhalené pred celým svetom. 
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Kapitola 9. Ôsmy článok Kréda 
 

Čo nás učí ôsmy článok: Verím v Ducha Svätého?  
Ôsmy článok Kréda nás učí, že existuje Duch Svätý, 

Tretia Osoba Najsvätejšej Trojice; a ako Otec a Syn je 
Bohom večným, nekonečným, všemocným, Stvoriteľom a 
Pánom všetkých vecí. 

 
Z koho vychádza Duch Svätý?  

Duch Svätý vychádza z Otca i Syna, ako z jednej 
podstaty a to mocou vôle a lásky. 

 
Ak Syn pochádza z Otca a Duch Svätý pochádza z Otca a 
Syna, zdá sa, ako keby Otec a Syn boli pred Duchom 
Svätým. Ako potom môžeme povedať, že všetky tri Osoby 
sú večné?  

Hovorí sa, že všetky tri Osoby sú večné, pretože Otec 
splodil Syna od večnosti a Duch Svätý od večnosti 
vychádza z Otca i Syna.  
 
Prečo je tretia Osoba Najsvätejšej Trojice osobitne 
označená menom Duch Svätý?  

Tretia Osoba Najsvätejšej Trojice je osobitne 
označená menom Duch Svätý, pretože z lásky vychádza z 
Otca a zo Syna. 

 
Akú úlohu obzvlášť pripisujeme Duchu Svätému?  

Duchu Svätému sa obzvlášť prisudzuje 
posväcovanie duší. 
 
Posväcujú nás Otec a Syn rovnako s Duchom Svätým?  

Áno, všetky tri Božské Osoby nás rovnako 
posväcujú. 
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Ak je to tak, prečo sa posväcovanie duší špeciálne 
pripisuje Duchu Svätému?  

Posväcovanie duší je osobitne pripisované Duchu 
Svätému, pretože je to dielo lásky a diela lásky sú 
pripisované Duchu Svätému. 

 
Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov?  

Duch Svätý zostúpil na apoštolov v deň Turíc, to 
znamená 50 dní po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista a 10 dní 
po Jeho Nanebovstúpení. 

 
Kde boli apoštoli počas desiatich dní pred Turícami? 

Apoštoli boli zhromaždení vo večeradle s Pannou 
Máriou a ďalšími učeníkmi a zotrvávali na modlitbách v 
očakávaní Ducha Svätého, ktorého Ježiš Kristus prisľúbil, 
že Ho zošle. 

 
Aké účinky spôsobil Svätý Duch v apoštoloch?  

Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, naplnil ich 
svetlom, silou, láskou a množstvom všetkých Jeho darov. 

 
Bol Duch Svätý zoslaný iba apoštolom?  

Duch Svätý bol zoslaný pre celú Cirkev a pre každú 
veriacu dušu. 

 
Čo robí Duch Svätý v Cirkvi?  

Duch Svätý svojou milosťou a svojimi darmi dáva 
Cirkvi život, pretože duša dáva život telu. On ustanovuje 
v nej Kráľovstvo pravdy a lásky a pomáha Cirkvi, aby 
viedla svoje deti bezpečne na ceste do neba. 
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Kapitola 10. Deviaty článok Kréda 
 

1. Cirkev vo všeobecnosti 
 
Čo nás učí deviaty článok: Svätú Cirkev katolícku, 
spoločenstvo svätých?  

Deviaty článok Kréda nás učí, že Ježiš Kristus založil 
na zemi viditeľnú spoločnosť nazvanú katolícka Cirkev a 
že všetci, ktorí k tejto Cirkvi patria, sú navzájom v 
spoločenstve. 

 
Prečo sa hneď po článku, ktorý sa zaoberá Duchom 
Svätým, spomína katolícka Cirkev?  

Bezprostredne po článku, ktorý sa zaoberá Duchom 
Svätým, sa uvádza katolícka Cirkev preto, aby bolo 
naznačené, že svätosť Cirkvi pochádza z Ducha Svätého, 
ktorý je Autorom všetkej svätosti. 
 
Čo znamená slovo Cirkev?  

Slovo Cirkev znamená povolanie alebo 
zhromaždenie mnohých. 
 
Kto nás  povolal do Cirkvi Ježiša Krista?  

Do Cirkvi Ježiša Krista sme boli povolaní osobitnou 
Božou milosťou, aby sme svetlom viery a dodržiavaním 
Božieho zákona preukazovali Bohu úctu, ktorá Mu patrí,  
a tak dosiahli večný život. 

 
Kde sa nachádzajú členovia Cirkvi?  

Členovia Cirkvi sa nachádzajú čiastočne v nebi a 
tvoria Cirkev víťaznú; čiastočne v očistci, tvoriac Cirkev 
trpiacu a čiastočne na zemi, tvoriac Cirkev bojujúcu. 
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Tvoria tieto rôzne časti Cirkvi jednu jedinú Cirkev?  
Áno, tieto rôzne časti Cirkvi tvoria jednu jedinú 

Cirkev a jediné telo, pretože majú rovnakú Hlavu, Ježiša 
Krista, toho istého Ducha oživovateľa, ktorý ich spája 
a ten istý cieľ - večné šťastie, z ktorého sa už niektorí 
tešia a v ktoré majú ostatní nádej. 

 
Na ktorú časť Cirkvi sa v zásade vzťahuje tento deviaty 
článok?  

Tento deviaty článok Kréda sa v zásade vzťahuje na 
Cirkev bojujúcu, ku ktorej teraz patríme. 
 
 

2. Cirkev konkrétne 
 
Čím je katolícka Cirkev?  

Katolícka Cirkev je spoločenstvo všetkých na zemi 
žijúcich pokrstených, ktorí vyznávajú rovnakú vieru a 
ten istý zákon Ježiša Krista, sú účastní na tých istých 
sviatostiach a podriaďujú sa ich zákonitým pastierom, 
najmä Rímskemu pápežovi. 

 
Uveďte presne, čo je potrebné na to, aby sa niekto stal 
členom Cirkvi?  

Aby sa niekto stal členom Cirkvi, je potrebné byť 
pokrstený, uveriť a vyznávať učenie Ježiša Krista, mať 
účasť na tých istých sviatostiach a uznávať pápeža a 
ostatných zákonitých pastierov Cirkvi. 

 
Kto sú zákonití pastieri Cirkvi?  

Zákonití pastieri Cirkvi sú Rímsky pontifex - teda 
pápež, ktorý je najvyšším pastierom a biskupi. Aj iní 
kňazi a najmä farskí kňazi majú podiel na pastoračnej 
službe a podliehajú biskupom a pápežovi. 
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Prečo hovoríme, že Rímsky pápež je najvyšším pastierom 
Cirkvi?  

Pretože Ježiš Kristus povedal svätému Petrovi, 
prvému pápežovi: „Ty si Peter a na tejto skale vystavím 
Moju Cirkev a dám ti kľúče od Kráľovstva nebeského a 
všetko, čo zviažeš na zemi bude zviazané aj na nebi a 
všetko, čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na nebi.“ 
A znova: „Pas moje baránky, pas moje ovce.“ 

 
Potom spoločenstvá osôb, ktoré sú pokrstené, ale 
neuznávajú pápeža za svoju hlavu, nepatria do Cirkvi 
Ježiša Krista?  

Nie, tí ktorí neuznávajú Rímskeho pápeža za svoju 
hlavu, nepatria do Cirkvi Ježiša Krista. 

 
Ako je možné odlíšiť Cirkev Ježiša Krista od mnohých 
spoločenstiev alebo siekt založených ľuďmi, ktoré sa 
nazývajú kresťanskými?  

Cirkev Ježiša Krista je ľahko odlíšiteľná od mnohých 
spoločenstiev alebo siekt založených ľuďmi, ktoré sa 
nazývajú kresťanskými a to štyrmi znakmi: je Jednou, 
Svätou, Katolíckou a Apoštolskou. 

 
Prečo sa Cirkev nazýva Jednou?  

Pravá Cirkev sa nazýva Jednou, pretože jej deti 
všetkých čias a miest sa zjednocujú v tej istej viere, v tom 
istom uctievaní, v tom istom zákone; a majú účasť na 
tých istých sviatostiach, pod tou istou viditeľnou hlavou 
Cirkvi, Rímskym pápežom. 

 
Nemôže byť niekoľko cirkví?  

Nie, nemôže existovať viac ako jedna Cirkev, pretože 
ak je len jeden Boh, jedna viera a jeden krst, môže byť iba 
jedna pravá Cirkev. 
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Ale nie sú veriaci celého národa alebo diecézy tiež 
nazývaní Cirkvou?  

Veriaci celého národa alebo diecézy sa tiež nazývajú 
Cirkvou, ale stále zostávajú len časťami univerzálnej 
Cirkvi a tvoria s ňou iba jednu Cirkev. 

 
Prečo sa pravá Cirkev nazýva Svätá?  

Pravá Cirkev sa nazýva Svätá, pretože Svätá je jej 
neviditeľná Hlava, Ježiš Kristus a svätí sú mnohí jej 
členovia, svätá je jej viera, jej zákony, jej sviatosti a mimo 
nej nie je a ani nemôže byť pravá svätosť. 

 
Prečo sa Cirkev nazýva Katolícka?  

Pravá Cirkev sa nazýva Katolícka alebo Univerzálna, 
pretože objíma veriacich všetkých čias a všetkých miest, 
všetkých vekov i podmienok a všetci ľudia sú povolaní, 
aby do nej patrili. 

 
Prečo sa Cirkev nazýva aj Apoštolská?  

Pravá Cirkev sa tiež nazýva Apoštolská, pretože trvá 
bez prestávky od čias apoštolov, pretože verí a učí 
všetko, čo apoštoli verili a učili a pretože je riadená a 
vedená ich zákonitými nástupcami. 

 
A prečo sa pravá Cirkev nazýva Rímskou?  

Pravá Cirkev sa nazýva Rímskou, pretože štyri znaky 
Jednoty, Svätosti, Katolíckosti a Apoštolstva sa 
nachádzajú iba v tej Cirkvi, ktorá uznáva za hlavu 
biskupa Ríma, nástupcu sv. Petra. 
 
Aký je charakter Cirkvi Ježiša Krista?  

Cirkev Ježiša Krista bola ustanovená ako pravá a 
dokonalá spoločnosť. V nej - ako v skutočnej morálnej 
bytosti - môžeme rozlíšiť dušu a telo. 
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V čom spočíva Duša Cirkvi?  
Duša Cirkvi pozostáva z jej vnútorných a 

duchovných darov, t.j. viery, nádeje a lásky - darov 
milosti a Ducha Svätého, spolu so všetkými nebeskými 
pokladmi, ktoré získala prostredníctvom zásluh nášho 
Vykupiteľa, Ježiša Krista a svätých. 

 
Z čoho pozostáva telo Cirkvi?  

Telo Cirkvi pozostáva z jej vonkajšieho, viditeľného 
aspektu: to jest spojenia svojich členov, v jej obradoch, v 
jej učiteľskom úrade, v jej vonkajších pravidlách a v 
riadení. 

 
Je pre spásu dostatočné byť akýmkoľvek členom 
katolíckej cirkvi?  

Nie, pre spásu nestačí byť akýmkoľvek členom 
katolíckej Cirkvi, je potrebné byť živým členom. 

 
Kto sú živí členovia Cirkvi?  

Živí členovia Cirkvi sú tí, ktorí sú spravodliví, t.j. tí 
ktorí sú v stave milosti Božej. 

 
A kto sú mŕtvi členovia?  

Mŕtvi členovia Cirkvi sú veriaci, ktorí sa nachádzajú 
v stave smrteľného hriechu. 

 
Môže byť niekto spasený mimo Katolíckej, Apoštolskej a 
Rímskej Cirkvi?  

Nie, nikto nemôže byť spasený mimo Katolíckej, 
Apoštolskej, Rímskej Cirkvi, rovnako ako nikto nemohol 
byť zachránený pred potopou mimo Noemovu archu, 
ktorá predstavovala Cirkev. 
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Ako boli potom spasení starí patriarchovia, proroci a 
ostatní spravodliví muži Starého zákona?  

Spravodliví Starého zákona boli spasení na základe 
viery v príchod Spasiteľa Ježiša Krista, prostredníctvom 
ktorej duchovne patrili do Cirkvi. 

 
Môže byť spasený človek, ktorý je nie vlastnou vinou 
mimo Cirkvi?  

Ak je mimo Cirkvi bez akéhokoľvek vlastného 
zavinenia, to znamená ak je v dobrej viere a ak prijal krst, 
alebo aspoň má vnútornú túžbu po krste; a ak navyše 
úprimne hľadá pravdu a plní Božiu vôľu ako najlepšie 
dokáže a hoci je skutočne oddelený od tela Cirkvi, je 
zjednotený s dušou Cirkvi a následne je na ceste spásy. 

 
Predpokladajme, že človek je členom katolíckej Cirkvi, ale 
nežije podľa jej učenia, bude spasený?  

Ten, ktorý je členom katolíckej Cirkvi, no nežije 
podľa jej učenia, je mŕtvym členom, a preto nebude 
spasený. Pre spásu dospelého človeka nestačí iba krst a 
viera, treba v súlade s vierou aj žiť. 

 
Musíme veriť všetkým pravdám, ktoré nás Cirkev učí?  

Áno, sme povinní veriť všetkým pravdám, ktoré nás 
učí Cirkev. Ježiš Kristus vyhlásil, že ten kto neverí, je už 
odsúdený. 

 
Máme tiež povinnosť robiť všetko, čo Cirkev prikazuje?  

Áno, sme povinní robiť všetko, čo Cirkev prikazuje, 
pretože Ježiš Kristus povedal pastierom Cirkvi: „Kto 
počúva vás, mňa počúva a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda.“ 
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Môže sa Cirkev mýliť v tom, čo prikazuje, aby sme verili?  
Nie, Cirkev sa nemôže dopustiť chyby v tom, čo 

prikazuje, aby sme verili, pretože podľa prísľubu Ježiša 
Krista ju neochvejne vedie Duch Svätý. 
 
Je potom katolícka Cirkev neomylná?  

Áno, katolícka Cirkev je neomylná a tí, ktorí 
odmietajú jej učenie, strácajú vieru a stávajú sa 
heretikmi. 

 
Môže byť katolícka Cirkev zničená alebo môže zaniknúť? 

Nie. Katolícka Cirkev môže byť prenasledovaná, ale 
nikdy nemôže byť zničená ani nemôže zaniknúť. Bude 
trvať až do konca sveta, pretože Ježiš Kristus, ako sľúbil, 
bude s ňou až do konca vekov. 

 
Prečo je katolícka Cirkev tak prenasledovaná?  

Katolícka Cirkev je preto tak prenasledovaná, lebo aj 
jej Božský zakladateľ, Ježiš Kristus, bol prenasledovaný 
a tiež preto, že karhá zločiny, bojuje proti vášňam a 
odsudzuje všetky nespravodlivosti a všetky omyly. 

 
Má katolík nejaké iné povinnosti voči Cirkvi?  

Každý katolík by mal mať nekonečnú lásku k Cirkvi, 
mal by sa považovať za nekonečne pocteného a 
šťastného, že k nej patrí a mal by sa usilovať o jej slávu a 
pokrok všetkými prostriedkami, ktoré sú v jeho moci. 
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3. Náuka Cirkvi a Cirkev vyučujúca 
 
Existuje nejaký rozdiel medzi členmi Cirkvi?  

Medzi členmi Cirkvi je veľmi významný rozdiel; lebo 
sú niektorí, ktorí riadia a niektorí, ktorí počúvajú; 
niektorí ktorí vyučujú a niektorí, ktorí sú vyučovaní. 
 
Ako sa nazýva časť Cirkvi, ktorá vyučuje? 

Táto časť Cirkvi, ktorá učí, sa nazýva Cirkev 
vyučujúca. 

 
Ako sa nazýva tá časť Cirkvi, ktorá je vyučovaná?  

Tá časť Cirkvi, ktorá je vyučovaná, sa nazýva učiaca 
sa Cirkev alebo Cirkev vyučovaná. 

 
Kto ustanovil tento rozdiel v Cirkvi?  

Tento rozdiel v Cirkvi ustanovil samotný Ježiš 
Kristus. 

 
Sú potom Cirkev vyučujúca a Cirkev učiaca sa dve cirkvi?  

Cirkev vyučujúca a Cirkev učiaca sa sú dve odlišné 
časti jednej a tej istej Cirkvi, podobne ako v ľudskom tele 
sa hlava odlišuje od ostatných častí, no napriek tomu s 
nimi tvorí jedno telo. 

 
Z koho sa skladá Cirkev vyučujúca?  

Cirkev vyučujúca sa skladá zo všetkých biskupov 
rozptýlených po celom svete, no zjednotených v synode 
spolu s  Rímskym pápežom, ako ich najvyšším 
predstaviteľom. 

 
A z koho sa skladá Cirkev vyučovaná?  

Vyučovaná Cirkev je zložená zo všetkých veriacich. 
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Kto sú teda tí, ktorí majú v Cirkvi učiteľský úrad?  
Učiteľský úrad v Cirkvi má pápež a biskupi a im 

podriadení ostatní posvätení služobníci. 
 
Sme povinní počúvať Cirkev vyučujúcu?  

Áno, bezpochyby sme povinní pod trestom večného 
zatratenia počúvať Cirkev vyučujúcu; pretože Ježiš 
Kristus povedal pastierom svojej Cirkvi v osobách 
apoštolov: „Kto počúva vás, mňa počúva a ten, kto vami 
pohŕda, mnou pohŕda.“ 

 
Má Cirkev, okrem svojho učiteľského úradu, inú moc? 

Áno, okrem svojho učiteľského úradu má Cirkev 
najmä právomoc spravovať posvätné veci, vydávať 
zákony a vyžadovať ich dodržiavanie. 

 
Pochádza moc, ktorú majú členovia cirkevnej hierarchie, 
od ľudí?  

Moc, ktorú má cirkevná hierarchia nepochádza od 
ľudí a bolo by herézou povedať, že áno. Moc pochádza 
výlučne od Boha. 

 
Komu patrí výkon tejto moci?  

Výkon tejto moci patrí výlučne cirkevnej hierarchii, 
to znamená pápežovi a biskupom, ktorí sú mu 
podriadení. 
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4. Pápež a biskupi 
 
Kto je pápež?  

Pápež, ktorý sa tiež nazýva najvyšším pontifikom 
alebo Rímskym pápežom, je nástupcom svätého Petra v 
Ríme, vikár Ježiša Krista na zemi a viditeľná hlava Cirkvi. 
 
Prečo je Rímsky pápež nástupcom svätého Petra?  

Rímsky pápež je nástupcom svätého Petra, pretože 
Svätý Peter zjednotil vo svojej osobe dôstojnosť biskupa 
Ríma a Hlavy Cirkvi. Božím riadením založil svoje sídlo v 
Ríme a tam zomrel, preto každý, kto je zvolený za 
Rímskeho biskupa dedí celú jeho autoritu. 
 
Prečo je Rímsky pápež vikár Ježiša Krista?  

Rímsky pápež je vikár (zástupca) Ježiša Krista, 
zastupuje Ho na zemi a koná v Jeho službe pri riadení 
Cirkvi. 

 
Prečo je Rímsky pápež viditeľnou Hlavou Cirkvi?  

Rímsky pápež je viditeľnou Hlavou Cirkvi, pretože ju 
viditeľne riadi autoritou samotného Ježiša Krista, ktorý 
je jej neviditeľnou Hlavou. 

 
Aká je teda dôstojnosť pápeža?  

Dôstojnosť pápeža je najväčšou zo všetkých 
dôstojností na zemi, dáva mu najvyššiu moc nad 
všetkými – nad každým pastierom i nad veriacimi. 
 
Môže sa pápež mýliť?  

Pápež sa nemôže mýliť, je neomylný v učení 
definujúcom vieru a morálku. 
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Prečo je pápež neomylný?  
Pápež je neomylný kvôli sľubu Ježiša Krista a stálej 

pomoci Ducha Svätého. 
 
Kedy je pápež neomylný?  

Pápež je neomylný len vtedy, keď ako pastier a 
učiteľ všetkých kresťanov a na základe svojej najvyššej 
apoštolskej autority, definuje náuku o viere alebo 
morálke, ktorou sa má riadiť celá Cirkev. 

 
Aký hriech by človek spáchal, keby odmietol prijať 
pápežom vyhlásené dogmy?  

Kto odmieta prijať pápežom vyhlásené dogmy alebo 
o nich čo i len pochybuje, hreší proti viere a keby zostal 
vytrvalý v tejto nevere, nebol by už katolíkom, ale 
heretikom. 

 
Prečo Boh udelil pápežovi dar neomylnosti?  

Boh udelil pápežovi dar neomylnosti, aby sme si 
všetci mohli byť istí pravdami, ktoré Cirkev učí. 
 
Kedy bolo definované, že pápež je neomylný?  

To, že pápež je neomylný, bolo definované Cirkvou 
na Prvom Vatikánskom koncile; a ak by sa niekto odvážil 
tejto definícii odporovať, bol by heretik a 
exkomunikovaný. 

 
Prijala Cirkev novú pravdu viery definíciou, že pápež je 
neomylný?  

Nie, pri definovaní toho, že pápež je neomylný, 
Cirkev nepredložila novú pravdu viery. Aby sa postavila 
proti novým omylom, jednoducho definovala, že 
neomylnosť pápeža, už obsiahnutá v Svätom písme a v 
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tradícii, je pravdou, ktorú Boh zjavil, a preto sa považuje 
za dogmu alebo článok viery. 

 
Aký vzťah by mal mať každý katolík k pápežovi?  

Každý katolík musí uznať pápeža ako otca, pastiera 
a univerzálneho učiteľa a byť s ním spojený v mysli a 
srdci. 

 
Kto sú tí, ktorí z Božieho určenia majú byť po pápežovi 
najviac v Cirkvi uctievaní?  

Po pápežovi sú z Božieho určenia najviac uctievaní 
biskupi. 

 
Kto sú biskupi?  

Biskupi sú pastieri veriacich; ktorým Duch Svätý dal 
moc riadiť Božiu Cirkev na územiach, ktoré im boli 
zverené, v závislosti na Rímskom pápežovi. 

 
Kým je biskup vo vlastnej diecéze?  

Biskup vo svojej vlastnej diecéze je zákonitým 
pastierom, otcom, učiteľom, nadriadeným pre všetkých 
veriacich, klerikov a laikov patriacich k jeho diecéze. 

 
Prečo sa biskup nazýva zákonitým pastierom?  

Biskup sa nazýva zákonitým pastierom, pretože 
právomoc, alebo moc, ktorou má riadiť veriacich svojej 
diecézy, sa mu udeľuje podľa zákonov a nariadení Cirkvi. 

 
Koho nástupcovia sú pápež a biskupi?  

Pápež je nástupcom svätého Petra, kniežaťa 
apoštolov; a biskupi sú nástupcami apoštolov vo 
všetkom, čo sa týka bežného riadenia Cirkvi. 
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Musí byť veriaci spojený so svojim biskupom?  
Áno, každý veriaci, duchovný i laik by mal byť 

srdcom a dušou spojený so svojím biskupom, ktorý je v 
spoločenstve s apoštolskou stolicou. 
 
Ako sa má veriaci správať voči svojmu biskupovi?  

Každý veriaci, či už duchovný alebo laik, by si mal 
vážiť, milovať a ctiť svojho biskupa a preukazovať mu 
poslušnosť vo všetkom, čo sa týka starostlivosti o duše 
a duchovné riadenie diecézy. 

 
Kto pomáha biskupovi pri starostlivosti o duše?  

Biskupovi pri starostlivosti o duše pomáhajú kňazi, 
najmä farári. 

 
Kto je farár?  

Farár je kňaz, s náležitou závislosťou na svojom 
biskupovi, poverený riadením časti diecézy nazývanej 
farnosť. 

 
Aké sú povinnosti veriacich voči ich farárovi?  

Veriaci by mali byť zjednotení s ich farárom, 
počúvať ho so zdvorilosťou a preukazovať mu rešpekt a 
podriadenosť vo všetkom, čo sa týka starostlivosti o 
farnosť. 
 
 
  



 

 

PRVÁ ČASŤ - APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY (Krédo) 

49 

5. Spoločenstvo svätých 
 
Čo nás učia tieto slová deviateho článku Kréda: 
Spoločenstvo svätých?  

V slovách Spoločenstvo svätých nás deviaty článok 
Kréda učí, že duchovné dobrá Cirkvi, vnútorné i 
vonkajšie, sú spoločné pre všetkých jej členov kvôli 
úzkemu spojeniu, ktoré medzi nimi existuje. 

 
Ktoré vnútorné dobrá sú v Cirkvi spoločné? 

Vnútorné dobrá, ktoré sú v Cirkvi spoločné, sú: 
milosti prijaté prostredníctvom sviatostí: viera, nádej a 
láska; nekonečné zásluhy Ježiša Krista; nadprirodzené 
zásluhy Panny Márie a svätých; a plody všetkých 
dobrých skutkov, ktoré sa v Cirkvi konajú. 
 
Ktoré vonkajšie dobrá sú v Cirkvi spoločné?  

Vonkajšie dobrá, ktoré sú v Cirkvi spoločné, sú: 
sviatosti, najsvätejšia Obeta sv. omše, verejné modlitby, 
cirkevné obrady a všetky obrady, ktoré spájajú veriacich. 

 
Majú všetky deti Cirkvi podiel na týchto dobrách?  

Všetci kresťania, ktorí sú v stave milosti 
posväcujúcej, majú podiel na vnútorných dobrách, zatiaľ 
čo tí, ktorí sú v stave smrteľného hriechu, sa na týchto 
dobrách nezúčastňujú. 

 
Prečo sa tí, ktorí sa nachádzajú v stave smrteľného 
hriechu, nezúčastňujú na týchto dobrách?  

Božia milosť spája veriacich s Bohom a s Ježišom 
Kristom a uschopňuje ich konať záslužné skutky pre 
život večný, je nadprirodzeným životom duše. Preto tí, 
ktorí sú v stave smrteľného hriechu, sú bez Božej milosti, 
sú vylúčení z dokonalého spoločenstva v duchovných 
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dobrách a ani nedokážu konať záslužné skutky pre večný 
život. 

 
Potom kresťania, ktorí sú v stave smrteľného hriechu, 
nezískavajú žiaden osoh z vnútorných a duchovných 
dobier Cirkvi?  

Kresťania, ktorí sú v stave smrteľného hriechu, 
získavajú z vnútorných a duchovných dobier Cirkvi istý 
osoh, pokiaľ si zachovávajú nezmazateľný kresťanský 
charakter a cnosť viery, ktorá je základom 
ospravedlnenia. Pomáhajú im aj modlitby a dobré skutky 
veriacich na získanie milosti obrátenia. 
 
Môžu sa ľudia v stave smrteľného hriechu zúčastňovať na 
vonkajších dobrách Cirkvi?  

Tí, čo sú v stave smrteľného hriechu, sa môžu 
zúčastňovať na vonkajších dobrách Cirkvi, pokiaľ nie sú 
oddelení od Cirkvi exkomunikáciou. 

 
Prečo sa členovia tohto Spoločenstva nazývajú 
Spoločenstvom svätých ?  

Členovia tohto Spoločenstva sa nazývajú 
Spoločenstvom svätých, pretože všetci sú povolaní k 
svätosti a boli posvätení krstom a pretože mnohí z nich 
skutočne dosiahli dokonalú svätosť. 

 
Vzťahuje sa Spoločenstvo svätých aj na nebo a očistec?  

Áno, Spoločenstvo svätých sa vzťahuje aj na nebo a 
očistec, pretože láska zjednocuje tri Cirkvi - víťaznú, 
trpiacu a bojujúcu.  Svätí sa modlia k Bohu za nás ako aj 
za duše v očistci; zatiaľ čo my vzdávame česť a slávu 
svätým a sme schopní zmierniť utrpenie duší v očistci 
tým, že pre nich získavame odpustky a konáme iné 
záslužné skutky.  
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TÍ, KTORÍ SÚ MIMO SPOLOČENSTVA SVÄTÝCH. 
 
Kto sú tí, ktorí nepatria ku Spoločenstvu svätých? 

Tí, ktorí sú zatratení, nepatria k Spoločenstvu 
svätých v druhom živote; a v tomto živote tí, ktorí 
nepatria ani do tela ani do duše Cirkvi, to sú tí, ktorí sú 
v stave smrteľného hriechu a ktorí sú mimo pravú 
Cirkev. 

 
Kto sú tí, ktorí sú mimo pravú Cirkev?  

Mimo pravú Cirkev sú: neveriaci, Židia, heretici, 
odpadlíci, schizmatici a exkomunikovaní. 
 
Kto sú neveriaci?  

Neveriaci sú tí, ktorí neboli pokrstení a neveria v 
Ježiša Krista, pretože buď veria alebo uctievajú falošných 
bohov ako modloslužobníci, alebo hoci uznávajú jedného 
pravého Boha, neveria v Mesiáša v Osobe Ježiša Krista, 
ani v Jeho príchod; napríklad Mohamedáni a podobne. 

 
Kto sú Židia?  

Židia sú tí, ktorí žijú podľa Mojžišovho zákona; 
neprijali krst; a neveria v Ježiša Krista. 

 
Kto sú heretici?  

Heretici sú tí z pokrstených, ktorí tvrdohlavo 
odmietajú veriť v nejakú Bohom zjavenú a katolíckou 
Cirkvou vyučovanú pravdu ako článok viery; napríklad 
Ariáni, Nestoriáni a rôzne protestantské sekty. 

 
Kto sú odpadlíci?  

Odpadlíci sú tí, ktorí odmietajú alebo niektorým 
vonkajším činom popierajú katolícku vieru, ktorú 
predtým vyznávali. 
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Kto sú schizmatici?  
Schizmatici sú tí kresťania, ktorí síce výslovne 

neodmietajú žiadnu dogmu, ale dobrovoľne sa  oddeľujú 
od Cirkvi Ježiša Krista, to znamená od svojich zákonitých 
pastierov. 

 
Kto sú exkomunikovaní?  

Exkomunikovaní sú tí, ktorí kvôli ťažkým 
prehreškom boli exkomunikovaní pápežom alebo ich 
biskupom a následne odrezaní ako nehodní od tela 
Cirkvi, ktorá však dúfa a praje si ich obrátenie. 

 
Je treba sa obávať exkomunikácie?  

Exkomunikácie je potrebné sa veľmi obávať, pretože 
je to najhorší a najstrašnejší trest, ktorým Cirkev môže 
postihnúť svoje odbojné a tvrdohlavé deti. 

 
O aké dobrá sú pripravení exkomunikovaní? 

Exkomunikovaní sú pripravení o verejné modlitby, 
sviatosti, odpustky a kresťanské pohreby. 

 
Môžeme nejakým spôsobom pomôcť exkomunikovaným?  

Exkomunikovaným a všetkým ostatným, ktorí sú 
mimo pravú Cirkev môžeme pomôcť rôznymi spôsobmi: 
a to prospešnou radou, modlitbami a dobrými skutkami, 
prosiac Boha, aby im milostivo udelil milosť obrátenia, 
aby boli opäť začlenení do Spoločenstva svätých. 
 

 
 

 

  



 

 

PRVÁ ČASŤ - APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY (Krédo) 

53 

Kapitola 11. Desiaty článok Kréda 
 
Čo nás učí desiaty článok: Odpustenie hriechov?  

Desiaty článok Kréda nás učí, že Ježiš Kristus 
odovzdal svojej Cirkvi moc odpúšťať hriechy. 

 
Môže Cirkev odpustiť každý druh hriechu?  

Áno, Cirkev môže odpustiť všetky hriechy, bez 
ohľadu na to, koľko ich je alebo ako hrozné sú, pretože 
Ježiš Kristus jej dal plnú moc, aby zväzovala a 
rozväzovala. 
 
Kto v Cirkvi vykonáva túto moc odpúšťania hriechov?  

Tí, ktorí v Cirkvi vykonávajú moc odpúšťania 
hriechov, sú v prvom rade pápež, ktorý sám má túto moc 
v celej plnosti, potom biskupi a v závislosti na biskupoch 
kňazi. 

 
Ako Cirkev odpúšťa hriechy?  

Cirkev, skrze zásluhy Ježiša Krista, odpúšťa hriechy 
tak, že udeľuje pre tento účel sviatosti Ním ustanovené; 
najmä sviatosti krstu a pokánia. 
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Kapitola 12. Jedenásty článok Kréda 
 
Čo nás učí jedenásty článok: Vzkriesenie tela?  

Jedenásty článok Kréda nás učí, že všetci ľudia budú 
znova vzkriesení, každá duša sa spojí s telom, ktoré mala 
v tomto živote. 

 
Ako sa uskutoční vzkriesenie mŕtvych?  

Vzkriesenie mŕtvych sa uskutoční mocou 
všemohúceho Boha, ktorému nič nie je nemožné. 
 
Kedy nastane vzkriesenie mŕtvych?  

Vzkriesenie mŕtvych sa uskutoční na konci sveta a 
bude nasledované posledným súdom. 

 
Prečo Boh vzkriesi telo?  

Boh chce vzkriesenie tela, aby duša, keď bola 
zjednotená s telom a urobila dobré alebo zlé, mohla byť 
spolu s telom odmenená alebo potrestaná. 

 
Budú všetci rovnakým spôsobom vzkriesení?  

Nie, bude veľký rozdiel medzi telami vyvolených a 
telami zatratených; pretože iba telá vyvolených majú, 
podobne ako zmŕtvychvstalý Kristus, vlastnosti 
osláveného tela. 

 
Aké sú vlastnosti, ktorými budú obdarené telá 
vyvolených?  
Vlastnosti, ktoré budú zdobiť telá vyvolených, sú:  

1. Stav, v ktorom už nikdy nebudú podliehať zlu, ani 
akejkoľvek bolesti, ani potrebe jedla, odpočinku 
a podobne.  

2. Jas, ktorým budú svietiť ako slnko a hviezdy.  
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3.   Schopnosť, ktorou  budú  môcť prejsť  okamžite a 
bez únavy z jedného miesta na druhé a zo zeme do 
neba;  

4.  Schopnosť, ktorou budú bez prekážok prechádzať 
cez akúkoľvek matériu, rovnako ako 
zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. 

 
Aké budú telá zatratených?  

Telá zatratených nebudú mať oslávené telo  
a ponesú všetky hrozné znaky večného zatratenia. 
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Kapitola 13. Dvanásty článok Kréda 
 
Čo nás učí posledný článok: Život večný?  

Posledný článok Kréda nás učí, že po súčasnom 
živote existuje iný život, ktorý je večne šťastný pre 
vyvolených v nebi, alebo večne nešťastný pre 
zatratených v pekle. 

 
Môžeme pochopiť blaženosť v nebi?  

Nie, nemôžeme pochopiť nebeskú blaženosť, 
pretože to presahuje všetky znalosti nášho 
obmedzeného ducha a preto, že nebeské dobrá nemožno 
porovnávať s dobrami pozemskými. 
 
V čom spočíva šťastie vyvolených?  

Šťastie vyvolených spočíva v tom, že večne vidia, 
milujú a vlastnia Boha, zdroj všetkého dobra. 

 
V čom spočíva nešťastie zatratených?  

Nešťastie zatratených spočíva v tom, že sú navždy 
zbavení videnia Boha a potrestaní večnými mukami v 
pekle. 

 
Sú šťastie v nebi a utrpenie v pekle určené iba pre dušu?  

Šťastie v nebi a pekelné utrpenie v súčasnosti 
ovplyvňujú iba dušu samotnú, pretože v súčasnosti je iba 
duša samotná v nebi alebo v pekle; ale po vzkriesení tela 
človek v plnosti svojej prirodzenosti, to jest v tele a v 
duši, bude naveky šťastný alebo naveky trápený. 

 
Bude blaženosť v nebi a pekelné utrpenie pre všetkých 
ľudí rovnaké?  

Blaženosť v nebi pre blahoslavených a pekelné 
utrpenie pre zatratených budú rovnaké v podstate a vo 
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večnom trvaní; ale v miere alebo stupni budú väčšie 
alebo menšie podľa miery zásluh alebo previnenia 
každého. 

 
Čo znamená slovo Amen na konci Kréda?  

Slovo Amen na konci modlitieb znamená nech sa 
stane; na konci Kréda znamená tak je, to znamená: 
„Verím, že všetko, čo je obsiahnuté v týchto dvanástich 
článkoch, je nanajvýš pravdivé a ja som si o nich viac istý, 
ako keby som ich videl na vlastné oči." 
 
  



 

 

DRUHÁ ČASŤ - MODLITBA 

58 

DRUHÁ ČASŤ - MODLITBA 
 

Kapitola 1. Modlitba vo všeobecnosti 
 
Čoho sa týka táto časť kresťanskej náuky?  

Táto časť kresťanskej náuky sa zaoberá modlitbou 
vo všeobecnosti a najmä modlitbou Otčenáš. 

 
Čo je to modlitba?  

Modlitba je pozdvihnutím mysle k Bohu, aby sme Ho 
zbožňovali, Jemu ďakovali a Jeho žiadali o to, čo 
potrebujeme. 

 
Ako sa delí modlitba?  

Modlitba je rozdelená na duševnú a slovnú 
modlitbu. Duševná modlitba je to, čo sa koná iba  
mysľou; a slovná modlitba je slovné vyjadrenie 
sprevádzané pozornosťou mysle a oddanosťou srdca. 

 
Môže sa modlitba rozdeľovať iným spôsobom?  

Modlitba môže byť tiež súkromná alebo verejná. 
 

Čo je súkromná modlitba?  
Súkromná modlitba je to, čo každý hovorí 

individuálne za seba alebo za iných. 
 

Čo je verejná modlitba?  
Verejná modlitba je tá, ktorú vyslovujú vysvätení 

služobníci v mene Cirkvi a pre spásu veriacich. Modlitba, 
ktorá sa s veriacimi vyslovuje spoločne a verejne, v 
procesiách, púťach a v Božom dome, sa môže tiež nazvať 
verejnou modlitbou. 
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Máme prostredníctvom modlitby odôvodnenú nádej 
získať pomoc a milosti, ktoré potrebujeme?  

Nádej získať od Boha milosti, ktoré potrebujeme, je 
založená na sľuboch všemocného, milosrdného a 
verného Boha a na zásluhách Ježiša Krista. 

 
V ktorom mene by sme mali od Boha žiadať  potrebné 
milosti?  

Od Boha by sme mali žiadať milosti, ktoré 
potrebujeme, v mene Ježiša Krista, ako nás On sám naučil 
a ako to robí Cirkev, ktorá vždy končí svoje modlitby 
týmito slovami: skrze nášho Pána Ježiša Krista. 

 
Prečo by sme mali prosiť o Božie milosti v mene Ježiša 
Krista?  

Mali by sme prosiť o Božie milosti v mene Ježiša 
Krista, pretože On je náš Sprostredkovateľ a jedine cez 
Neho môžeme mať prístup k trónu Božiemu. 

 
Ak je modlitba taká silná, prečo naše modlitby, ako sa to 
často stáva, nie sú vypočuté?  

Mnohokrát sú naše modlitby nevypočuté preto, že 
žiadame o veci, ktoré neprispievajú k našej večnej spáse, 
alebo preto, že neprosíme správne. 

 
Ktoré sú hlavné veci, ktoré by sme si mali pýtať od Boha?  

Najdôležitejšie veci, o ktoré by sme mali Boha 
prosiť, sú Jeho vlastná sláva, naša večná spása a 
prostriedky na jej získanie. 

 
Je tiež dovolené žiadať si časné dobrá?  

Áno, je dovolené požiadať Boha o časné dobrá, ale 
vždy s podmienkou, aby tieto boli v súlade s Jeho svätou 
vôľou a neboli prekážkou našej spásy. 
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Ak Boh pozná všetko, čo je pre nás potrebné, prečo by 
sme mali o to prosiť?  

Hoci Boh pozná všetko, čo je pre nás potrebné, aj tak 
si želá, aby sme sa k Nemu modlili, aby sme Ho uznali za 
darcu každého dobra, aby sme Mu preukázali naše 
úprimné podriadenie sa a aby sme si pre seba zaslúžili 
Jeho milosti. 

 
Aká je prvá a najlepšia dispozícia na to, aby boli naše 
modlitby účinné?  

Prvá a najlepšia dispozícia, aby boli naše modlitby 
účinné, je byť v stave milosti; alebo ak nie sme v tomto 
stave, aby sme sa chceli do neho dostať. 

 
Aké iné dispozície sú potrebné na to, aby sme sa dobre 
modlili?  

Preto aby sme sa dobre modlili, sa osobitne 
vyžaduje sústredenie, pokora, dôvera, vytrvalosť a 
oddanosť. 

 
Čo sa myslí tým, že sa modlíme sústredene?  

Znamená to pamätať si, že hovoríme k Bohu; a preto 
by sme sa mali modliť so všetkou úctou a zbožnosťou, čo 
najviac sa snažiť vyhnúť sa rozptýleniu, to znamená 
každej myšlienke, ktorá je cudzia našim modlitbám. 

 
Znižuje rozptýlenie zásluhy modlitby?  

Áno, keď si ho sami privoláme, alebo keď sa ho 
nevzdáme okamžite. Ale ak sa zo všetkých síl sústredíme 
na Boha, potom naše rozptýlenie nezmenšuje zásluhy 
našej modlitby, ba dokonca ich môže zvýšiť. 
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Čo musíme urobiť, aby sme sa modlili sústredene?  
Pred modlitbou by sme sa mali vyhnúť všetkým 

príležitostiam rozptýlenia a počas modlitby by sme mali 
uvažovať, že sme v prítomnosti Boha, ktorý nás vidí a 
počuje. 

 
Čo znamená modliť sa s pokorou?  

To znamená, že pri pokornom postoji tela úprimne 
uznáme našu vlastnú nehodnosť, bezmocnosť a biedu. 

 
Čo znamená modliť sa s dôverou?  

Znamená to, že by sme mali mať pevnú nádej, že 
budeme vypočutí, ak je to pre Božiu slávu a pre naše 
skutočné dobro. 

 
Čo znamená modliť sa vytrvalo?  

Znamená to, že by sme nemali byť unavení 
modlením sa, ak nás Boh hneď nevypočuje, ale že by sme 
sa mali stále a so zvýšenou horlivosťou viac modliť. 

 
Čo znamená modliť sa odovzdane?  

Znamená to, že aj keď naše modlitby nie sú 
vypočuté, mali by sme našu vôľu podriadiť vôli Božej, 
pretože Boh vie lepšie, čo je pre našu večnú spásu 
potrebné. 

 
Vypočuje Boh vždy modlitby, keď sú správne vyjadrené?  

Áno, Boh vždy vypočuje modlitby, keď sú správne 
vyjadrené; ale spôsobom akým On vie, že je najvhodnejší 
pre našu večnú spásu, a nie vždy takým spôsobom, akým 
si želáme. 
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Aké účinky má v nás modlitba? 
Modlitba nás privádza k uznaniu našej závislosti na 

Bohu, Najvyššom Pánovi vo všetkých záležitostiach; to 
nás núti premýšľať nad nebeskými vecami a vedie nás to 
k cnosti; získava pre nás Božie milosrdenstvo; posilňuje 
nás v pokušeniach; utešuje nás v súžení; pomáha nám v 
našich potrebách; a získava pre nás milosť vytrvania do 
konca. 

 
Kedy by sme sa mali obzvlášť modliť?  

Modliť by sme sa mali najmä v nebezpečenstve, v 
pokušení a hodine smrti; modliť by sme sa mali často 
a odporúča sa, aby sme tak robili ráno a večer a pri začatí 
najdôležitejších prác dňa. 

 
Za koho by sme sa mali modliť?  

Modliť by sme sa mali za všetkých; najprv za seba, 
potom za našich príbuzných, nadriadených, dobrodincov, 
priateľov i nepriateľov; za obrátenie úbohých hriešnikov 
a tých, ktorí sú mimo pravú Cirkev a za sväté duše v 
očistci. 
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Kapitola 2. Modlitba Pána 
 

1. Modlitba Pána vo všeobecnosti 
 
 

Ktorá je najlepšia zo všetkých ústnych modlitieb? 
Najlepšia zo všetkých ústnych modlitieb je tá, ktorú 

nás naučil Ježiš Kristus, to znamená Otčenáš. 
 

Prečo je Otčenáš najlepšia zo všetkých modlitieb? 
Otčenáš je najlepšia zo všetkých modlitieb, pretože 

sám Ježiš Kristus ju zložil a naučil nás ju; pretože jasne a 
v niekoľkých slovách obsahuje všetko, v čo môžeme od 
Boha dúfať; a pretože je základom i  príkladom všetkých 
ostatných modlitieb. 
 
Je Otčenáš tiež najúčinnejšia z modlitieb?  

Áno, je to aj najúčinnejšia modlitba, pretože je pre 
Boha najprijateľnejšia, pretože sa v nej modlíme tými 
slovami, ktoré nás naučil Jeho Božský Syn. 

 
Prečo sa Otčenáš nazýva modlitbou Pána?  

Otčenáš sa nazýva Pánovou modlitbou, práve preto, 
že práve Ježiš Kristus náš Pán nás ju naučil svojimi 
vlastnými perami. 

 
Koľko prosieb je v Otčenáši?  

V Otčenáši je sedem prosieb, ktorým predchádza 
úvod. 
 
Modlitba Otčenáš sa modlí takto:  

1. Otče náš, ktorý si na nebesiach.  
2. Posväť sa meno Tvoje.  
3. Príď kráľovstvo Tvoje.  
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4. Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi.  
5. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes.  
6. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame 

svojim vinníkom.  
7. A neuveď nás do pokušenia.  
8. Ale zbav nás od zlého. Amen. 
 

Keď sa na začiatku Pánovej modlitby obraciame na Boha, 
prečo ho nazývame Otec náš?  

Na začiatku Pánovej modlitby nazývame Boha našim 
Otcom, aby sme si posilnili dôveru v Jeho nekonečnú 
dobrotu pripomenutím si, že sme jeho deťmi. 

 
Ako môžeme povedať, že sme Božími deťmi?  

Sme deťmi Božími: po prvé preto, že nás stvoril na  
svoj obraz a zachováva a vedie nás svojou 
prozreteľnosťou; a po druhé, pretože skutkom osobitnej 
dobročinnosti nás v krste prijal ako bratov Ježiša Krista a 
spolu s ním za dedičov večnej slávy. 

 
Prečo voláme Boha našim Otcom a nie mojim Otcom?  

Boha nazývame našim Otcom a nie mojim Otcom, 
pretože sme všetci jeho deti, a preto by sme sa mali  
milovať jeden druhého ako bratia a modliť sa jeden za 
druhého. 
 
Keďže Boh je na každom mieste, prečo hovoríme: ktorý si 
na nebesiach?  

Boh je na každom mieste; ale hovoríme: Otče náš, 
ktorý si na nebesiach, aby sme pozdvihli naše srdcia k 
nebu, kde sa Boh prejavuje svojim deťom vo svojej sláve. 
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2. Prvá prosba 
 
O čo prosíme v prvej prosbe, keď hovoríme: „Posväť sa 
meno Tvoje?“  

V prvej prosbe: Posväť sa meno Tvoje, žiadame, aby 
bol Boh poznaný, milovaný, ctený a aby Mu slúžil celý 
svet a obzvlášť my. 

 
Čo máme na mysli, keď prosíme, aby Boh mohol byť 
poznaný, milovaný, ctený a aby Mu slúžil celý svet?  

Chceme tým prosiť, aby neveriaci mohli spoznať 
Pána Boha, aby heretici rozpoznali svoje chyby, aby sa 
schizmatici mohli vrátiť k jednote Cirkvi, aby hriešnici 
mohli činiť pokánie a aby spravodliví mohli vytrvať 
v konaní dobra. 

 
Prečo v prvom rade prosíme, aby sa posvätilo Božie 
meno?  

Najprv prosíme, aby bolo meno Božie posvätené, 
preto, aby v našom srdci bola na prvom mieste Božia 
sláva pred všetkými našimi dobrami a záujmami. 

 
Ako môžeme podporiť slávu Božiu?  

Slávu Božiu môžeme podporiť modlitbou, dobrým 
príkladom a keď na neho nasmerujeme všetky naše 
myšlienky, city a skutky. 
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3. Druhá prosba 
 
Čo myslíme pod Božím kráľovstvom?  

Pod Božím kráľovstvom myslíme trojité duchovné 
kráľovstvo; to je vládu Božiu v nás, teda vládu milosti; 
vládu Boha na zemi, teda svätej katolíckej Cirkvi; a vládu 
Boha na nebesiach, teda v raji. 

 
Pokiaľ ide o milosť, o čo prosíme slovami: Príď kráľovstvo 
Tvoje?  

Čo sa týka milosti, prosíme, aby Boh mohol v nás 
vládnuť svojou milosťou posväcujúcou ako kráľ vo 
svojom paláci; a aby sme s ním boli navždy spojení 
cnosťami viery, nádeje a lásky, ktorými vládne nad našim 
rozumom, našim srdcom a našou vôľou. 

 
Pokiaľ ide o Cirkev, o čo prosíme slovami: Príď kráľovstvo 
Tvoje?  

Čo sa týka Cirkvi, prosíme, aby sa mohla rozšíriť a 
šíriť stále viac a viac na celom svete pre spásu ľudstva. 
 
Pokiaľ ide o nebo, o čo prosíme slovami: Príď kráľovstvo 
Tvoje?  

Pokiaľ ide o nebo, prosíme, aby sme jedného dňa 
boli prijatí do tohto raja, pre ktorý sme boli stvorení a 
kde budeme úplne šťastní. 
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4. Tretia prosba 
 
O čo prosíme v tretej prosbe: Buď vôľa Tvoja ako v nebi, 
tak i na zemi?  

V tretej prosbe: Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na 
zemi, prosíme o milosť, aby sme robili Božiu vôľu vo 
všetkom tým, že budeme poslúchať Jeho prikázania tak 
oddane, ako Ho poslúchajú anjeli a svätí v nebi; a tiež 
prosíme o milosť, aby sme v súlade s Božím zámerom 
mohli žiť pokorne podľa Božej vôle, keď nám zošle 
trápenia. 

 
Je potrebné konať Božiu vôľu?  

Je tak nevyhnutné konať Božiu vôľu, ako je 
nevyhnutné pracovať na našej spáse, pretože Ježiš 
Kristus povedal, že len tí, ktorí konali vôľu Jeho Otca, 
vojdú do nebeského kráľovstva. 

 
Ako môžeme poznať Božiu vôľu?  

Božiu vôľu môžeme poznať najmä prostredníctvom 
Cirkvi a nadriadených duchovných určených Bohom, aby 
nás viedli po ceste spásy. Božiu vôľu môžeme tiež 
spoznať z vnuknutí a z okolností, pred ktoré nás Pán 
postavil. 

 
Mali by sme vždy rozpoznať Božiu vôľu v priazni i v 
nepriazni?  

Tak v priazni ako i v nepriazni by sme mali vždy 
rozpoznať Božiu vôľu, t. j. vôľu toho, ktorý riadi alebo 
dopúšťa všetko pre naše dobro. 
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5. Štvrtá prosba 
 

O čo prosíme vo štvrtej prosbe: Chlieb náš každodenný 
daj nám dnes?  

Vo štvrtej prosbe prosíme Boha o všetko, čo je 
každodenne potrebné pre našu dušu i telo. 

 
Čo si prosíme od Boha pre našu dušu?  

Pre našu dušu si prosíme od Boha výživu nášho 
duchovného života, to znamená, že sa modlíme k Pánovi, 
aby nám dal Jeho milosť, ktorú neustále potrebujeme. 

 
Ako sa živí duša?  

Život duše je živený hlavne pokrmom Božieho slova 
a Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. 

 
O čo prosíme Boha pre naše telo?  

Pre telo prosíme o všetko, čo je nevyhnutné pre 
udržanie nášho súčasného života. 

 
Prečo hovoríme: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a 
nie: Daj nám chlieb tento deň?  

Hovoríme: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a 
nie: Daj nám chlieb dnes; aby sme vylúčili každú túžbu 
po tom, čo je druhého; a preto vyzývame Pána, aby nám 
pomohol pri získavaní spravodlivých a zákonitých 
zárobkov, aby sme si mohli zaobstarávať svoje živobytie 
vlastnou prácou a bez krádeže alebo podvodu. 
 
Prečo hovoríme: Daj nám chlieb a nie: Daj mi chlieb?  

Hovoríme: Daj nám, a nie Daj mi, aby sme si 
pripomenuli, že všetko pochádza od Boha a že keď nám 
dáva svoje dary v hojnosti, robí to preto, aby sme sa 
mohli s chudobnými podeliť o to, čo nepotrebujeme. 
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Prečo dodávame: Každodenný?  
Dodávame „každodenný“ pretože by sme mali 

žiadať o to, čo je potrebné pre život, a nie hojnosť jedla a 
iných pozemských statkov. 

 
Čo ešte znamená slovo „každodenný“ vo štvrtej prosbe? 

Slovo „každodenný“ znamená, že by sme sa nemali 
príliš starať o budúcnosť, ale mali by sme prosiť o to, čo 
potrebujeme v súčasnosti. 
 
 

6. Piata prosba 
 
O čo prosíme v piatej prosbe: A odpusť nám naše viny, ako 
i my odpúšťame našim vinníkom?  

V piatej prosbe: A odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame našim vinníkom, prosíme Boha, aby nám 
odpustil naše hriechy, ako i my odpúšťame tým, ktorí 
nám ubližujú. 

 
Prečo sú naše hriechy nazývané dlhmi?  

Naše hriechy sú nazývané dlhmi, pretože pre ne 
musíme zadosťučiniť Božej spravodlivosti, buď v tomto 
živote, alebo v tom ďalšom. 
 
Môžu tí, ktorí neodpúšťajú svojmu blížnemu dúfať, že im 
Boh odpustí?  

Tí, ktorí neodpúšťajú svojmu blížnemu nemajú 
dôvod dúfať, že im Boh odpustí; najmä preto, že sa 
odsudzujú, keď žiadajú Boha, aby im odpustil, tak ako 
oni odpúšťajú svojmu blížnemu. 
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7. Šiesta prosba 
 
O čo prosíme v šiestej prosbe: Neuveď nás do pokušenia?  

V šiestej prosbe: Neuveď nás do pokušenia, prosíme 
Boha, aby nás oslobodil od pokušenia buď tým, že nám 
nedovolí byť pokúšanými, alebo tým, že nám dá milosť, 
aby sme neboli premožení. 

 
Čo sú to pokušenia?  

Pokušenia sú podnecovania k hriechu, ktoré 
pochádzajú od diabla alebo od hriešnych ľudí alebo od 
našich vlastných zlých vášní. 
 
Je hriechom, byť pokúšaný?  

Nie, nie je hriech, že máme pokušenia; ale je 
hriechom, keď s nimi súhlasíme, alebo sa dobrovoľne 
vystavujeme nebezpečenstvu súhlasu s nimi. 

 
Prečo Boh dovoľuje, aby sme boli pokúšaní?  

Boh dovoľuje, aby sme boli pokúšaní preto, aby 
vyskúšal našu vernosť, zväčšil našu cnosť a rozšírili naše 
zásluhy. 

 
Čo máme robiť, aby sme sa vyhli pokušeniam?  

Aby sme sa vyhli pokušeniu, mali by sme sa vyhýbať 
nebezpečným príležitostiam, chrániť naše zmysly, často 
prijímať sviatosti a využiť silu modlitby. 
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8. Siedma prosba 
 
O čo prosíme v siedmej prosbe: Ale zbav nás zlého?  

V siedmej prosbe: Ale zbav nás zlého, prosíme Boha, 
aby nás oslobodil od zla minulosti, prítomnosti a 
budúcnosti a najmä od najväčšieho zla, ktorým je hriech 
a od večného zatratenia, ktoré je trestom zaň. 

 
Prečo hovoríme: zbav nás zlého a nie: od ziel?  

Hovoríme: zbav nás zlého a nie od ziel, pretože by 
sme nemali túžiť byť oslobodení od všetkých ziel tohto 
života, ale len od tých, ktoré nie sú dobré pre naše duše; 
a preto prosíme o oslobodenie od zlého vo všeobecnosti, 
to znamená, od toho čo Boh vidí, že by bolo pre nás zlé. 

 
Je dovolené prosiť o oslobodenie od nejakého osobitného 
zla, napríklad od choroby?  

Áno, je dovolené prosiť o oslobodenie od niektorého 
zla, ale vždy skláňaním sa pred Božou vôľou, ktorý môže 
dokonca toto konkrétne trápenie zmeniť na dobro pre 
našu dušu. 

 
Ako nám pomáhajú trápenia, ktoré na nás Boh zosiela?  

Trápenia nám pomáhajú robiť pokánie za naše 
hriechy, posilňovať sa v cnostiach a predovšetkým 
napodobňovať Ježiša Krista, našu Hlavu, ku ktorému je 
vhodné, aby sme sa pripodobňovali v našich utrpeniach, 
ak chceme mať podiel na Jeho sláve. 
 
Aký je zmysel slova Amen na konci Otčenáša?  

Amen znamená: Nech je tak. Tak si to želám. Tak sa 
modlím k Pánovi. Tak dúfam. 
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Ak chceme získať milosti, o ktoré prosíme v Otčenáši, 
stačí aby sme ho iba nejako predniesli?  

Aby sme získali milosti, o ktoré prosíme v Otčenáši, 
musíme sa ho modliť pozorne a bez ponáhľania sa a 
musíme vložiť do toho svoje srdce. 

 
Kedy by sme sa mali modliť Otčenáš?  

Otčenáš by sme sa mali modliť každý deň, pretože 
každý deň potrebujeme Božiu pomoc. 
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Kapitola 3. Zdravas Mária 
  
Akú modlitbu sa zvyčajne modlíme po Otčenáši?  

Po Otčenáši sa modlíme Anjelský pozdrav, to 
znamená Zdravas Mária, čím sa obraciame k Najsvätejšej 
Panne Márii. 

 
Prečo sa Zdravas Mária nazýva Anjelským pozdravom?  

Zdravas Mária sa nazýva Anjelským pozdravom, 
pretože sa začína pozdravom Archanjela Gabriela k 
Panne Márii. 

 
Aké sú slová modlitby Zdravas Mária?  

Slová modlitby Zdravas Mária sú čiastočne slovami 
Archanjela Gabriela, čiastočne sv. Alžbety a čiastočne 
Cirkvi. 
 
Ktoré sú slová Archanjela Gabriela?  

Slová Archanjela Gabriela sú tieto: Zdravas Mária 
milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. 

 
Kedy povedal anjel tieto slová Márii?  

Anjel povedal tieto slová Márii, keď jej prišiel od 
Boha oznámiť tajomstvo Vtelenia, ktoré sa v nej malo 
uskutočniť. 

 
Aký je cieľ pozdravenia Panny Márie samotnými slovami 
Archanjela?  

Pri pozdravení Panny Márie slovami Archanjela jej 
blahoželáme tým, že si pripomíname osobitné privilégiá 
a dary, ktorými ju Boh uprednostnil pred všetkými 
ostatnými bytosťami. 
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Aké sú slová sv. Alžbety?  
Slová sv. Alžbety sú tieto: Požehnaná si medzi 

ženami a požehnaný je plod života tvojho. 
 

Kedy povedala svätá Alžbeta tieto slová?  
Svätá Alžbeta, inšpirovaná Bohom, povedala tieto 

slová, keď tri mesiace pred narodením sv. Jána Krstiteľa 
navštívila Pannu Máriu, ktorá potom nosila svojho 
Božieho Syna vo svojom lone. 

 
Čo chceme povedať týmito slovami?  

Keď hovoríme slová sv. Alžbety, blahoželáme Panne 
Márii k jej vysokej dôstojnosti ako Božej Matke, velebíme 
Boha a ďakujeme Mu, že nám skrze Máriu dal Ježiša 
Krista. 

 
Aké sú ďalšie slová modlitby Zdravas Mária?  

Všetky ostatné slová modlitby Zdrav Mária boli 
pridané Cirkvou. 

 
O čo prosíme v poslednej časti modlitby Zdravas Mária?  

V poslednej časti modlitby Zdravas Mária prosíme 
Pannu Máriu o ochranu počas tohto života a najmä v 
hodine smrti, kedy ju budeme najviac potrebovať. 

 
Prečo sa modlíme Zdravas Mária a nie inú modlitbu po 
Otčenáši?  

Pretože Najsvätejšia Panna Mária je s Ježišom 
Kristom naša najmocnejšia orodovnica, a preto sa po 
modlitbe, ktorú nás naučil pán Ježiš Kristus, modlíme k 
Panne Márii, aby nám získala milosti, o ktoré sme prosili. 
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Prečo je Panna Mária taká mocná?  
Panna Mária je taká mocná, pretože je Matkou 

Božou, a nemôže byť Ním nevypočutá. 
 

Čo nás učia svätci o oddanosti Panne Márii?  
Pokiaľ ide o oddanosť Panne Márii, svätí nás učia, že 

tí ktorí sú jej skutočne oddaní, sú ňou aj milovaní a 
chránení jej najnežnejšou materinskou láskou a že s jej 
pomocou nájdu Ježiša a získajú raj. 

 
 Akú formu oddanosti Panne Márii Cirkev obzvlášť 
odporúča?  

Spôsob oddanosti Panne Márii, ktorú Cirkev 
obzvlášť odporúča, je modlitba svätého ruženca. 
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Kapitola 4. Vzývanie svätých. 
 
Je dobré a užitočné utiekať sa alebo žiadať o orodovanie u 
svätých? 

Modliť sa k svätým je veľmi užitočné a každý 
kresťan by to mal robiť. Musíme sa najmä modliť k 
našim anjelom strážnym, svätému Jozefovi, patrónovi 
kostola, svätým apoštolom, ku svätým ktorých meno 
nosíme a ku svätým patrónom diecézy a farnosti. 
 
Aký je rozdiel medzi modlitbami k Bohu a tými, ktorými 
sa obraciame na svätých? 

Medzi modlitbami, ktoré adresujeme Bohu a tými, 
ktorými sa obraciame na svätých je ten rozdiel, že k Bohu 
sa modlíme ako k zdroju milostí, aby nám udelil dobrá 
a zbavil nás od zla a k svätým sa modlíme, aby sa za nás 
prihovárali ako naši orodovníci u Boha. 
 
Keď povieme, že svätý nám vyprosil milosť, čo máme na 
mysli? 

Keď hovoríme, že svätec nám vyprosil milosť, 
myslíme tým, že tento svätý ju dostal od Boha. 
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TRETIA ČASŤ - BOŽIE A CIRKEVNÉ 
PRIKÁZANIA 

 

Kapitola 1. Božie prikázania vo všeobecnosti 
 
Čím sa zaoberá tretia časť kresťanskej náuky?  

Tretia časť kresťanskej náuky pojednáva o Božích 
a Cirkevných príkazoch. 

 
Koľko Božích prikázaní obsahuje?  

Je desať Božích prikázaní: 
Ja som Pán, tvoj Boh, 

1. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 
2. Nevezmeš meno Pána, tvojho Boha nadarmo. 
3. Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil. 
4. Cti svojho otca a matku svoju. 
5. Nezabiješ. 
6. Nescudzoložíš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nepreriekneš krivého svedectva. 
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 
10. Nepožiadaš iných vecí blížneho svojho. 

 
Prečo sú Božie prikázania takto formulované?  

Božie prikázania sú takto formulované, pretože sám 
Boh ich vložil do duše každého človeka, vyhlásil na dvoch 
vyrytých kamenných tabuliach na hore Sinaj v Starom 
Zákone a Ježiš Kristus ich potvrdil v Novom Zákone. 

 
Ktoré prikázania sú z prvej kamennej tabule?  

Prikázania z prvej tabule sú prvé tri, ktoré sa priamo 
týkajú Boha a našich povinností voči Nemu. 
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Aké sú príkazy z druhej tabule?  
Posledných sedem prikázaní je z druhej tabule a 

týkajú sa nášho blížneho a našich povinností k nemu. 
 

Musíme dodržiavať prikázania?  
Áno, sme povinní dodržiavať prikázania, pretože 

sme všetci povinní žiť podľa vôle Božej, ktorý nás stvoril, 
a tiež preto, že vážne previnenie sa aj voči jednému z 
nich stačí na to, aby sme si zaslúžili peklo. 

 
Sme schopní dodržiavať prikázania?  

Áno, nepochybne sme schopní dodržiavať Božie 
prikázania, pretože Boh nikdy neprikazuje niečo, čo je 
nemožné a pretože tým, ktorí ho o to prosia, tak ako sa 
má, dáva milosť na ich dodržiavanie. 

 
Čo by sme mali vo všeobecnosti v každom z prikázaní 
uvážiť?  

V každom prikázaní by sme mali brať do úvahy jeho 
pozitívnu a negatívnu časť, to znamená to čo prikazuje a 
čo zakazuje. 
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Kapitola 2. Prikázania poslúchať Boha 
 

1. Prvé prikázanie 
 

Prečo sa na začiatku prikázaní hovorí: Ja som Pán, tvoj 
Boh?  

Na začiatku prikázaní sa hovorí: Ja som Pán, tvoj 
Boh, aby nám bolo ukázané, že Boh náš Stvoriteľ a Pán, 
môže prikázať čo chce a my ako Jeho stvorenia sme Ho 
povinní poslúchať. 
 
Čo nám Boh prikazuje slovami: Nebudeš mať iných bohov 
predo mnou?  

Slovami prvého prikázania: Nebudeš mať iných 
bohov predo mnou, nám prikazuje aby sme Ho uznali, 
uctievali, milovali a slúžili iba Jemu ako nášmu 
zvrchovanému Pánovi. 

 
Ako splníme prvé prikázanie?  

Prvé prikázanie splníme vnútorným a vonkajším 
uctievaním. 

 
Čo je to vnútorné uctievanie?  

Vnútorné uctievanie je česť, ktorú vzdávame Bohu 
iba duševne, t. j. intelektom a vôľou. 

 
Čo je to vonkajšie uctievanie?  

Vonkajšie uctievanie je úcta, ktorá sa dáva Bohu 
prostredníctvom vonkajších skutkov a zmyslových 
predmetov. 
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Nestačí keď uctievame Boha vnútorne, len srdcom? 
Nie, nestačí vnútorne uctievať Boha iba srdcom; 

musíme ho tiež uctievať navonok - dušou a telom, 
pretože je Stvoriteľom a absolútnym Pánom oboch. 
 
Môže existovať vonkajšie uctievanie bez vnútorného 
uctievania?  

Nie, v žiadnom prípade nemôže existovať vonkajšie 
uctievanie bez vnútorného, lebo keď vonkajšie 
uctievanie nie je sprevádzané vnútorným, je zbavené 
života, zásluh a účinnosti, ako telo bez duše. 

 
Čo je zakázané prvým prikázaním?  

Prvé prikázanie zakazuje modloslužbu, poveru, 
znesvätenie, herézu a každý ďalší hriech proti 
náboženstvu. 

 
Čo je modloslužba?  

Modloslužba je najvyššie uctievanie vzdávané 
nejakému stvoreniu, napríklad soche, obrazu alebo 
človeku, čo patrí iba Bohu. 

 
Ako je tento zákaz vyjadrený vo Svätom písme?  

Tento zákaz je vyjadrený vo Svätom písme v týchto 
slovách: Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je 
hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode, pod zemou a 
nebudeš ich uctievať ani im slúžiť. 
 
Zakazujú tieto slová každý obraz?  

Určite nie; ale iba tie, ktoré sú falošnými božstvami, 
urobenými na to, aby boli obdivované tak, ako ich 
uctievajú modloslužobníci. Tiež je pravda, že Boh sám 
prikázal Mojžišovi, aby vytvoril obrazy, ako napríklad 
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dve sochy cherubínov pre archu a bronzového hada na 
púšti. 

 
Čo je povera?  

Povera je akákoľvek oddanosť, ktorá je v rozpore s 
vyučovaním a praxou Cirkvi; rovnako ako aj pripisovanie 
nadprirodzenej moci akémukoľvek konaniu alebo 
akejkoľvek veci, ktorú táto nemá.  

 
Čo je to znesvätenie?  

Znesvätenie je zneuctenie miesta, človeka alebo veci 
zasvätenej Bohu a vyhradenej na jeho uctievanie. 

 
Čo je heréza?  

Heréza je trestuhodná chyba rozumu, ktorou sa 
niektorá pravda viery tvrdošijne popiera. 

 
Čo ešte zakazuje prvé prikázanie?  

Prvé prikázanie tiež zakazuje všetky styky s diablom 
a všetky spájania sa s protikresťanskými sektami. 

 
Ak sa človek obráti na diabla a vyvoláva diabla, spácha 
vážny hriech?  

Keby sa človek obrátil a vyvolával diabla, spáchal by 
obrovský hriech, pretože diabol je najhorší nepriateľ, a 
to tak Boha ako aj človeka. 

 
Je dovolené vyvolávať duchov okolo okrúhleho stola, 
klásť otázky v rozhovore alebo písať správy alebo 
akýmkoľvek spôsobom komunikovať s dušami mŕtvych?  

Všetky praktiky špiritizmu sú nedovolené, pretože 
sú poverčivé a často nie sú bez diabolského zásahu a 
preto ich Cirkev správne odsudzuje. 
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Zakazuje nám prvé prikázanie ctiť a vzývať anjelov a 
svätých?  

Nie, nie je zakázané ctiť a vzývať anjelov a svätých. 
Naopak mali by sme tak robiť, pretože je to dobrá a 
užitočná činnosť, veľmi odporúčaná Cirkvou, lebo oni sú 
Božími priateľmi a našimi orodovníkmi u Neho. 
 
Keďže Ježiš Kristus je náš jediný sprostredkovateľ s 
Bohom, prečo sa máme obracať s príhovorom aj k Panne 
Márii a svätým?  

Ježiš Kristus je náš Sprostredkovateľ s Bohom, 
keďže je pravým Bohom a pravým človekom, a tak iba 
On sám na základe vlastných zásluh nás zmieril s Bohom 
a získal nám všetky milosti. Ale pre zásluhy Ježiša Krista 
a prostredníctvom lásky, ktorá nás spája s Bohom, nám 
presvätá Panna Mária a svätí pomáhajú ich príhovorom k 
získaniu milostí, o ktoré prosíme. A toto je jedna z 
veľkých výhod Spoločenstva svätých. 

 
Môžeme tiež ctiť posvätné obrazy Ježiša Krista a svätých?  

Áno, pretože úcta, ktorú vzdávame posvätným 
obrazom Ježiša Krista a svätým, sa vzťahuje na nich 
samotných. 
 
Môžu byť uctievané relikvie svätých?  

Áno, mali by sme si ctiť relikvie svätých, pretože ich 
telá boli živými údmi Ježiša Krista a chrámom Ducha 
Svätého a budú slávne vzkriesené do večného života. 

 
Aký je rozdiel medzi úctou, ktorú preukazujeme Bohu a 
úctou, ktorú preukazujeme svätým?  

Medzi úctou, ktorú preukazujeme Bohu a úctou, 
ktorú preukazujeme svätým, je ten rozdiel, že Boha 
uctievame kvôli jeho nekonečnej dokonalosti, avšak 
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svätých neuctievame, ale preukazujeme im česť ako 
Božím priateľom a našim orodovníkom u Neho. Česť, 
ktorú vzdávame Bohu, sa nazýva latria, čo znamená 
zbožňovanie (klaňanie); česť, ktorú vzdávame svätým, sa 
nazýva dulia, to znamená uctievanie Božích služobníkov; 
zatiaľ čo osobitná česť, ktorú vzdávame Panne Márii, sa 
nazýva hyperdulia, to je osobitné uctievanie Božej Matky. 

 
 

2. Druhé prikázanie 
 

Čo zakazuje druhé prikázanie: Nevezmeš meno Božie 
nadarmo?  

Druhé prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo, 
nám zakazuje: (1) Neúctivo vyslovovať Božie meno; (2) 
Rúhať sa Bohu, Panne Márii alebo svätým; (3) Robiť 
falošné, nepotrebné alebo nezákonné prísahy. 

 
Čo sa myslí tým: Nevezmeš meno Božie nadarmo? 

Nevezmeš meno Božie nadarmo znamená 
nespomenúť toto sväté meno alebo akékoľvek iné meno, 
ktoré sa osobitným spôsobom vzťahuje na samotného 
Boha, ako je napr. meno Ježiš, Mária a svätých, v hneve, 
zo žartu alebo akýmkoľvek neúctivým spôsobom. 

 
Čo je to rúhanie?  

Rúhanie je hrozný hriech, ktorý spočíva v slovách 
alebo v prejavoch opovrhovania alebo preklínania Boha, 
Panny Márie, svätých alebo posvätných vecí. 

 
Existuje nejaký rozdiel medzi rúhaním a preklínaním?  

Existuje rozdiel, pretože rúhaním človek praje zlo 
alebo osočuje Boha, Pannu Máriu alebo svätých; zatiaľ čo 
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preklínaním, želá zlo alebo preklína seba alebo svojho 
blížneho. 

  
Čo je prísaha?  

Prísaha je privolávanie Boha, aby svedčil pravde 
toho, kto ju hovorí alebo sľubuje. 

 
Je vždy zakázané skladať prísahu?  

Nie je vždy zakázané zložiť prísahu. Prísaha je 
zákonitá a dokonca aj vzdáva česť Bohu, keď je to 
potrebné a keď človek prisahá s pravdou, úsudkom a 
spravodlivosťou. 

 
Kedy je prísaha bez pravdy?  

Keď človek prísahou potvrdí to, čo vie, alebo verí, že 
je nepravdivé, alebo keď sľubuje pod prísahou robiť to, 
čo nemá v úmysle urobiť. 

 
Kedy je prísaha bez úsudku?  

Keď niekto podáva prísahu neúmyselne a bez 
zrelého uváženia alebo v bezvýznamných záležitostiach. 
 
Kedy je prísaha bez spravodlivosti?  

Keď niekto skladá prísahu tak, že urobí niečo 
nespravodlivé alebo protiprávne, ako napríklad keď 
prisahá, že sa pomstí, alebo že bude kradnúť atď. 

 
Sme povinný dodržiavať prísahu a robiť nespravodlivé 
alebo nezákonné veci?  

Nielenže nie sme povinní, ale mali by sme hriech 
tým, že robíme takéto veci, pretože ich zakazujú zákony 
Božie a zákony Cirkvi. 
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Akého hriechu sa dopúšťa človek, ktorý falošne prisahá? 
Kto prisahá falošne spácha smrteľný hriech, pretože 

ťažko uráža Boha, nekonečnú Pravdu, tým že ho 
privoláva, aby svedčil o tom čo je falošné. 

 
Čo nám prikazuje Druhé prikázanie?  

Druhé prikázanie nám prikazuje, aby sme si ctili 
sväté meno Božie, ako aj dodržiavali naše prísahy a 
sľuby. 

 
Čo je to sľub?  

Sľub je prísľub daný Bohu ohľadom niečoho, čo je 
dobré, čo je v našej moci a je lepšie ako jeho opak a k 
dodržiavaniu ktorého sa zaväzujeme tak, ako keby nám 
to bolo prikázané. 
 
Ak by sa dodržanie sľubu stalo úplne alebo čiastočne 
veľmi ťažké, čo treba urobiť?  

Podľa charakteru sľubu možno požiadať biskupa 
alebo pápeža o zmenu alebo oslobodenie od neho.  

 
Je porušenie sľubu hriech?  

Porušiť sľub je hriech, a preto by sme nemali robiť 
sľuby bez zrelej úvahy a spravidla ani bez rady nášho 
spovedníka alebo iného rozumného človeka, aby sme sa 
nevystavovali nebezpečenstvu hriechu. 

 
Môžu sa urobiť sľuby Panne Márii a svätým?  

Sľuby sa robia iba Bohu. Môžeme však sľúbiť Bohu, 
aby urobil niečo na počesť Panny Márie alebo svätých. 
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3. Tretie prikázanie 
 

Čo nám prikazuje tretie prikázanie: Pamätaj, aby si  deň 
sviatočný svätil?  

Tretie prikázanie: Pamätaj, aby si deň sviatočný 
svätil, nám prikazuje, aby sme si uctievali Boha 
bohoslužbami a sviatkami. 

 
Čo sú sviatky?  

V Starom Zákone boli soboty a niektoré ďalšie dni 
považované Židmi za osobitne slávnostné. V Novom 
Zákone sú to nedele a iné sviatky, ktoré ustanovila 
Cirkev. 
 
Prečo sa v Novom Zákone svätí nedeľa namiesto soboty?  

Nedeľa, čo znamená Deň Pána, bola nahradená za 
sobotu, pretože v ten deň náš Pán vstal z mŕtvych. 
 
Aký skutok uctievania Boha je prikázaný vo sviatok?  

Máme prikázané zbožne sa zúčastniť Najsvätejšej 
obety omše. 

 
Akými ďalšími dobrými skutkami svätí dobrý kresťan 
sviatky?  

Dobrý kresťan svätí sviatky:  
1. zúčastňovaním sa na katechézach, kázňach 

a pobožnostiach.   
2. Častým a zbožným prijímaním sviatosti Pokánia 

a prijímaním Eucharistie.  
3. Konaním modlitieb a skutkov kresťanskej lásky. 
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Čo zakazuje tretie prikázanie?  
Tretie prikázanie zakazuje počas sviatkov služobné 

práce a všetky ostatné činnosti, ktoré bránia uctievaniu 
Boha. 

 
Aká práca je zakázaná počas sviatkov?  

Práca ktorá je zakázaná počas sviatkov, je taká 
činnosť, ktorá je označovaná ako manuálna, to znamená 
taká telesná práca, v ktorej má telo väčšiu úlohu ako 
myseľ a ktorú napríklad bežne robia služobníci, 
robotníci a remeselníci. 
 
Akého hriechu sa človek dopúšťa prácou cez sviatky?  

Človek sa dopúšťa smrteľného hriechu tým, že 
pracuje cez sviatky. Krátky čas práce však ospravedlňuje 
od smrteľného hriechu. 
 
Nie je dovolená žiadna práca cez sviatky?  

Cez sviatky sú dovolené tie činnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre život alebo službu Bohu; ako aj tie, ktoré 
konáme z vážneho dôvodu, vypýtajúc si, ak je to možné, 
povolenie od farára. 

 
Prečo je zakázané pracovať počas sviatkov?  

Pracovať počas sviatkov je zakázané preto, aby sme 
sa mohli lepšie zúčastňovať na uctievaní Boha a mohli sa 
starať o naše duše a aby nám bol  umožnený odpočinok 
od práce. Preto bežná rekreácia nie je zakázaná. 

 
Čomu by sme sa mali predovšetkým vyhnúť počas 
sviatkov?  

Mali by sme sa predovšetkým vyhýbať hriechu 
a všetkému čo vedie k hriechu, ako sú nebezpečné 
rozptýlenia a nebezpečné miesta zábavy.  



 

 

TRETIA ČASŤ - BOŽIE A CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA 

88 

Kapitola 3. Prikázania týkajúce sa blížneho. 
 

1. Štvrté prikázanie 
 

Čo nám prikazuje štvrté prikázanie: Cti otca svojho 
i matku svoju?  

Štvrté prikázanie: Cti otca svojho i matku svoju nám 
prikazuje rešpektovať našich rodičov, poslúchať ich vo 
všetkom, čo nie je hriešne a pomáhať im v ich svetských i 
duchovných potrebách. 

 
Čo zakazuje štvrté prikázanie?  

Štvrté prikázanie nám zakazuje urážať našich 
rodičov slovom, skutkom alebo iným spôsobom. 
 
Ktoré ďalšie osoby toto prikázanie zahŕňa pod menom 
otca a matky?  

Pod menom otca a matky toto prikázanie zahŕňa aj 
všetkých našich nadriadených, cirkevných aj laikov, 
ktorých musíme preto poslúchať a rešpektovať. 

 
Odkiaľ pochádza autorita rodičov dávať príkazy svojim 
deťom a povinnosť detí poslúchať svojich rodičov? 

Autorita prikazovať svojim deťom, ktorú majú 
rodičia a povinnosť detí podriadiť sa svojim rodičom, 
pochádza od Boha, ktorý ustanovil a založil rodinný 
život, aby v ňom človek mohol mať prvú pomoc, ktorá je 
nevyhnutná pre jeho duchovné a svetské blaho. 

 
Majú rodičia povinnosti voči svojim deťom?  

Rodičia sú povinní milovať, podporovať a udržiavať 
svoje deti v tom, aby sa zúčastňovali na náboženskom a 
svetskom vzdelávaní, dať im dobrý príklad, chrániť ich 
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od príležitostí k hriechu, upozorňovať na ich chyby a 
pomôcť im prijať stav, ku ktorému ich Boh povolal. 

 
Dal nám Boh príklad dokonalej rodiny?  

Boh nám dal príklad dokonalej rodiny v Svätej 
Rodine, v ktorej žil Ježiš Kristus podriadený Panne Márii 
a sv. Jozefovi až do jeho tridsiateho roku, to znamená, až 
kým nezačalo Jeho poslanie a kázanie evanjelia, ktoré mu 
bolo zverené Jeho večným Otcom. 

 
Keby mali rodiny žiť osamotene, oddelené jedna od 
druhej, mohli by zabezpečiť všetky svoje materiálne a 
morálne potreby? 

Ak by rodiny žili osamotene, oddelené jedna od 
druhej, nemohli by zabezpečiť svoje individuálne 
potreby, a preto je potrebné, aby boli v občianskej 
spoločnosti zjednotení, aby si navzájom pomáhali pre 
spoločné dobro a šťastie. 

 
Čo je občianska spoločnosť?  

Občianska spoločnosť je zväzok mnohých rodín pod 
vedením jednej hlavy a poskytovaním pomoci jeden 
druhému s cieľom vzájomného zdokonaľovania a 
zabezpečovania svetského šťastia. 

 
Odkiaľ pochádza autorita, ktorá riadi občiansku 
spoločnosť?  

Autorita, ktorá riadi občiansku spoločnosť, 
pochádza od Boha, ktorý ju ustanovil pre spoločné 
dobro. 
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Máme nejakú povinnosť podriadiť sa autorite štátu, ktorý 
riadi občiansku spoločnosť?  

Áno, všetci ktorí sú súčasťou občianskej spoločnosti 
sú povinní rešpektovať a poslúchať autoritu štátu, 
pretože táto autorita pochádza od Boha a pretože si to 
vyžaduje spoločné dobro. 

 
Musia sa dodržiavať všetky zákony uložené štátnou 
autoritou?  

Áno, v súlade s príkazom a príkladom nášho Pána 
Ježiša Krista, musia byť dodržané všetky zákony uložené 
štátnou autoritou za predpokladu, že nie sú v rozpore s 
Božím zákonom. 
 
Majú tí, ktorí sú súčasťou občianskej spoločnosti, iné 
povinnosti okrem rešpektovania a poslušnosti pred 
zákonmi uloženými autoritou štátu?  

Okrem povinnosti rešpektovania a poslušnosti pred 
zákonom sú všetci, ktorí sú súčasťou občianskej 
spoločnosti, povinní žiť v pokoji a snažiť sa každý podľa 
svojich možností a schopností, aby túto spoločnosť 
urobili čestnou, pokojnou, usporiadanou a 
prosperujúcou. 

 
 

2. Piate prikázanie 
 
Čo zakazuje piate prikázanie: Nezabiješ?  

Piate prikázanie: Nezabiješ, zakazuje nám 
samotným, alebo prostredníctvom iných: zabiť, udrieť, 
zraniť alebo urobiť akúkoľvek inú telesnú ujmu nášmu 
blížnemu, ako aj želať mu zlo, alebo ublížiť mu zlým 
slovom. V tomto príkaze Boh tiež zakazuje vziať si 
vlastný život, alebo samovraždu. 
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Prečo je vážny hriech zabiť blížneho?  
Pretože vrah nespravodlivo zasahuje do práva, ktoré 

má Boh sám nad životom človeka, pretože ničí 
bezpečnosť občianskej spoločnosti a pretože zbavuje 
svojho blížneho života, ktorý je najväčším prirodzeným 
dobrom na zemi. 

 
Existujú prípady, v ktorých je dovolené zabiť?  

Je dovolené usmrtiť pri bojoch v spravodlivej vojne, 
pri vykonávaní príkazu najvyššej moci - trestu smrti pri 
potrestaní zločinu a napokon v prípadoch nevyhnutnej a 
zákonitej obrany vlastného života proti nespravodlivému 
útočníkovi. 

 
Zakazuje nám tiež Boh v piatom prikázaní ublížiť 
duchovnému životu druhého?  

Áno, v piatom prikázaní Boh tiež zakazuje, aby sme 
uškodili duchovnému životu druhého hanebným 
konaním. 
 
Čo je hanebné konanie?  

Hanebné konanie je akékoľvek slovo, skutok alebo 
opomenutie, ktoré je pre druhého príležitosťou ku 
spáchaniu hriechu. 
 
Je hanebné konanie vážny hriech?  

Hanebné konanie je vážny hriech, pretože tým, že 
spôsobuje zatratenie duší, má tendenciu zničiť najväčšie 
Božie dielo, a to vykúpenie. Spôsobuje smrť duše 
druhého tým, že ho zbavuje života v milosti, ktorý je 
vzácnejší ako život tela a je zdrojom mnohých hriechov. 
Preto Boh hrozí najťažšími trestami tým, ktorí hanebne 
konajú. 
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Prečo Boh v piatom prikázaní zakazuje vziať si vlastný 
život alebo samovraždu?  

V piatom prikázaní Boh zakazuje samovraždu, 
pretože človek nie je pánom svojho vlastného života o 
nič viac ako je pánom nad životom iného. Cirkev teda 
trestá samovraždu tým, že odopiera kresťanský pohreb. 
 
Sú zakázané piatym prikázaním aj súboje?  

Áno, súboje sú tiež zakázané piatym prikázaním, 
pretože súboj nesie v sebe vinu tak samovraždy ako aj 
vraždy a kto sa ho dobrovoľne zúčastňuje, dokonca ako 
jednoduchý divák je exkomunikovaný. 

 
Je súboj zakázaný aj vtedy keď neexistuje 
nebezpečenstvo, že bude zabitý?  

Tento druh súbojov je tiež zakázaný, pretože máme 
zakázané nielen zabíjať, ale tiež dobrovoľne zraniť seba 
alebo iných. 
 
Je ochrana vlastnej cti ospravedlnením pre súboj?  

Nie, pretože nie je pravda, že urážka je napravená 
súbojom a pretože česť nemožno napraviť 
nespravodlivým, iracionálnym a barbarským činom, 
akým je súboj. 

 
Čo prikazuje piate prikázanie?  

Piate prikázanie nám prikazuje odpustiť našim 
nepriateľom a každému priať dobro. 
 
Čo má robiť ten, kto ublížil inému na živote tela alebo 
duše?  

Ten, kto ublížil inému, sa musí nielen vyspovedať zo 
svojho hriechu, ale musí tiež napraviť škodu a 
vynahradiť svojmu blížnemu stratu ktorú utrpel, ďalej že 
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sa zriekne omylov ktoré hlásal a že pôjde dobrým 
príkladom. 

 
 

3. Šieste a deviate prikázanie 
 
Čo zakazuje šieste prikázanie: Nescudzoložíš?  

Šieste prikázanie: Nescudzoložíš, zakazuje každý 
skutok, každý pohľad a každé slovo, ktoré je v rozpore s 
čistotou; zakazuje tiež neveru v manželstve. 

 
Čo zakazuje deviate prikázanie?  

Deviate prikázanie výslovne zakazuje každú túžbu, 
ktorá je v rozpore s vernosťou, ktorú si manžel a 
manželka sľúbili dodržiavať pri uzatváraní manželstva a 
tiež zakazuje každé previnenie sa myšlienkou alebo 
žiadosťou všetkého, čo je zakázané šiestym prikázaním. 

 
Je nečistota veľkým hriechom?  

Je to najzávažnejší a odporný hriech v očiach Boha 
a človeka znižuje človeka na stav surovca, vťahuje ho do 
mnohých iných hriechov a zločinov a vyvoláva tie 
najprísnejšie tresty na tomto svete i v tom budúcom. 

 
Je každá myšlienka proti čistote, ktorá prichádza na myseľ 
hriech?  

Myšlienky proti čistote, ktoré prichádzajú na myseľ, 
nie sú samé o sebe hriechmi, ale sú to skôr pokušenia a 
podnety ku hriechu. 

 
Kedy je zlá myšlienka hriechom?  

Zlé myšlienky, hoci by neviedli k žiadnym zlým 
skutkom, sú hriechmi, keď sa v nich trestuhodne 
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vyžívame, alebo s nimi súhlasíme, alebo sa vystavujeme 
blízkemu nebezpečenstvu súhlasu s nimi. 

 
Čo prikazuje šieste a deviate prikázanie?  

Šieste prikázanie nám prikazuje, aby sme boli cudní 
a mierni v konaní, vo vzhľade, v správaní a v reči. Deviate 
prikázanie nám okrem toho prikazuje, aby sme boli 
cudní a čistí vnútorne, to znamená v mysli a v srdci. 
 
Čo musíme robiť, aby sme dodržiavali šieste a deviate 
prikázanie?  

Aby sme mohli dodržiavať šieste a deviate 
prikázanie, mali by sme sa často a zo srdca modliť 
k Bohu, byť oddanými Panne Márii, Matke čistoty, 
pamätať si, že Boh nás sleduje, premýšľať o smrti, 
o Božom treste a o utrpení Ježiša Krista, chrániť si 
zmysly, praktizovať kresťanské umŕtvovanie a často 
prijímať sviatosti s náležitou dispozíciou. 

 
Čomu sa musíme vyhnúť, aby sme si zachovali čistotu? 

Aby sme si zachovali čistotu, musíme sa vyhýbať 
nečinnosti, zlej spoločnosti, čítaniu zlých kníh a novín, 
nestriedmosti, pohľadom na neslušné sochy alebo 
obrazy, nemorálnym divadlám, nebezpečným 
rozhovorom a všetkým ostatným príležitostiam ku 
hriechu. 
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4. Siedme prikázanie 
 
Čo zakazuje siedme prikázanie, Nepokradneš?  

Siedme prikázanie: Nepokradneš, zakazuje každé 
nespravodlivé privlastňovanie si a každé nespravodlivé 
ponechanie si toho, čo patrí inému a tiež každý iný 
spôsob poškodenia majetku nášho blížneho. 

 
Čo sa myslí krádežou? 

Znamená to nespravodlivo a proti vôli vlastníka 
zbaviť ho nejakej veci, t. j. keď vlastník veci má všetky 
dôvody a právo nechcieť byť veci zbavený. 

 
Prečo je zakázané kradnúť?  

Pretože sa pácha hriech proti spravodlivosti 
a druhému sa spôsobuje škoda tým, že sa berie alebo 
ponecháva proti jeho právu a vôli to, čo mu patrí. 

 
Čo sa myslí vecou druhého?  

Všetko čo mu patrí, všetko čo vlastní, používa alebo 
je v jeho opatere. 

 
Koľkými spôsobmi môže byť vec druhého nespravodlivo 
vzatá?  

Dvoma spôsobmi: krádežou a lúpežou. 
 
Ako sa spácha krádež?  

Krádež sa spácha tým, že vec druhého sa berie tajne. 
 
Ako sa spácha lúpež?  

Lúpež sa spácha tým, že vec druhého sa berie 
otvorene a násilím. 
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V akých prípadoch môže byť vec druhého vzatá bez 
hriechu?  

Keď vlastník súhlasí alebo tiež keď nespravodlivo 
odmieta odobratie veci. V krajnej nevyhnutnosti je 
možné vziať vec druhého bez hriechu za predpokladu, že 
sa vezme len toľko, koľko je absolútne nevyhnutné na 
zmiernenie naliehavých a extrémnych potrieb. 

 
Môže byť druhý poškodený na svojom majetku iba 
krádežou a lúpežou?  

Druhý môže byť tiež poškodený podvodom, úžerou 
a akýmkoľvek iným činom nespravodlivosti namiereným 
proti jeho veciam. 
 
Ako sa spácha podvod?  

Podvod sa spácha v obchode tým, že druhý je 
oklamaný falšovaním na váhe, veľkosti a cene, alebo 
zlým tovarom, falšovaním písomností a dokumentov, 
skrátka podvodom pri nákupe a predaji alebo v 
zmluvách vo všeobecnosti, ako aj odmietnutím zaplatiť 
to, čo je spravodlivé a čo bolo dohodnuté. 

 
Ako sa spácha úžera?  

Úžera sa spácha neodôvodneným vyžadovaním,  
nespravodlivých úrokov za vypožičané peniaze, čím sa 
neoprávnene ťaží z potreby alebo nevedomosti druhého. 

 
Ktoré iné druhy neprávosti môžu byť spáchané v 
súvislosti s vecami druhého?  

Nespravodlivým spôsobením straty toho, čo niekto 
vlastní, poškodením ho na jeho majetku, nepracovaním 
tak ako k tomu zaväzujú povinnosti, zlomyseľným 
odmietaním splácať dlhy alebo platiť oprávnené mzdy, 
poškodením alebo zničením jeho zásob, poškodením 
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prenajatého majetku, zabránením druhému v 
dosahovaní oprávneného zisku, pomáhaním zlodejom a 
prijímaním, zatajovaním alebo kúpou ukradnutej veci. 
 
Je krádež ťažký hriech?  

Keď sú okolnosti závažné, je to ťažký hriech proti 
spravodlivosti, pretože pre dobro jednotlivcov, rodín a 
spoločnosti je najdôležitejšie, aby bolo rešpektované 
právo každého človeka na jeho majetok. 

 
Kedy je ukradnutá vec závažná?  

Keď to, čo bolo vzaté, je značné, rovnako ako keď 
dôjde k vážnemu poškodeniu druhého odobratím veci, 
ktorá má sama osebe iba malú hodnotu. 

 
Čo prikazuje siedme prikázanie?  

Siedme prikázanie nám prikazuje rešpektovať 
majetok druhých, dávať spravodlivú mzdu pracovníkom 
a dohliadať nad spravodlivosťou vo všetkom, čo sa týka 
toho, čo patrí druhým. 

 
Je postačujúce aby človek, ktorý zhrešil proti siedmemu 
prikázaniu, sa vyspovedal zo svojho hriechu?  

Vyspovedať sa z hriechu nie je postačujúce pre toho, 
kto zhrešil proti siedmemu prikázaniu. Musí urobiť 
všetko, čo je v jeho silách, aby vrátil čo patrí druhému a 
napravil škodu, ktorú spôsobil. 
 
Čo znamená napraviť spôsobenú škodu?  

Napraviť spôsobenú škodu znamená nahradiť 
škodu, ktorú treba uhradiť druhému za veci alebo 
stratený zisk z dôvodu krádeže alebo iných 
protiprávnych skutkov, ktorými mu bola spôsobená 
škoda. 



 

 

TRETIA ČASŤ - BOŽIE A CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA 

98 

Komu musí byť ukradnutý majetok vrátený?  
Tomu komu bol ukradnutý, ak je mŕtvy jeho 

dedičom alebo keď je to skutočne nemožné, hodnota 
majetku by sa mala venovať chudobným alebo na nejakú 
charitu. 
 
Čo by mal urobiť ten, kto nájde niečo, čo má veľkú 
hodnotu?  

Mal by usilovne hľadať majiteľa a čestne mu to 
vrátiť. 

 
 

5. Ôsme prikázanie 
 
Čo zakazuje ôsme prikázanie: Nepreriekneš krivého 
svedectva?  

Ôsme prikázanie: Nepreriekneš krivého svedectva, 
zakazuje falošné svedectvo na súde a tiež zakazuje aj 
žalovanie, obviňovanie, ohováranie, pätolizačstvo, 
unáhlený rozsudok a unáhlené podozrievanie a každý 
druh lži. 
 
Čo je žalovanie alebo obviňovanie?  

Žalovanie alebo obviňovanie je hriech, ktorý spočíva 
v oznámení hriechov a chýb iných osôb bez dostatočného 
dôvodu. 
 
Čo je ohováranie?  

Ohováranie je hriech, ktorý spočíva v zlomyseľnom 
pripisovaní chýb a nedostatkov druhému, ktoré on nemá. 
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Čo je pätolizačstvo?  
Pätolizačstvo je hriech, ktorý spočíva v podvádzaní 

druhého tým, že za účelom zisku jeho alebo druhých, 
niekoho falošne chváli. 
 
Čo je to unáhlený rozsudok alebo unáhlené 
podozrievanie?  

Unáhlený rozsudok alebo unáhlené podozrievanie je 
hriech, ktorý spočíva v posudzovaní alebo podozrievania 
zo zla u druhých bez dostatočného dôvodu. 
 
Čo je to lož?  

Lož je hriech, ktorý spočíva v slovnom alebo 
skutkovom  vyjadrení, že je pravdivé alebo nepravdivé 
to, čo človek neverí, že je naozaj tak. 
 
Koľko druhov lží existuje?  

Existujú tri druhy: lož zo žartu, lož z chamtivosti a 
zlomyseľná lož. 

 
Čo je lož zo žartu?  

Lož zo žartu je to, čo je povedané v žartoch a bez 
ublíženia niekomu. 
 
Čo je lož z chamtivosti?  

Lož z chamtivosti je nepravdivé vyhlásenie, ktoré je 
prospešné pre seba alebo pre iného bez poškodenia 
niekoho iného. 

 
Čo je zlomyseľná lož?  

Zlomyseľná lož je nepravdivé tvrdenie s cieľom 
ublížiť inému. 
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Je správne niekedy klamať?  
Nikdy nie je správne klamať ani zo žartu, ani pre 

svoj prospech, ani v prospech druhého, pretože lož je 
vždy sama osebe zlá. 
 
Aký druh hriechu je lož?  

Lož zo žartu, alebo z chamtivosti je všedný hriech 
ale keď je zo zlomyseľnosti a ak je spôsobená vážna 
škoda je to smrteľný hriech. 
 
Je vždy nutné povedať všetko čo vieme?  

Nie je to vždy nevyhnutné, najmä keď ten, kto sa vás 
pýta, nemá právo vedieť, čo požaduje. 

 
Je postačujúce aby ten, kto zhrešil proti ôsmemu 
prikázaniu sa z hriechu vyspovedal?  

Vyspovedanie sa z hriechu nie je to postačujúce pre 
toho kto zhrešil proti ôsmemu prikázaniu. Je tiež 
povinný vziať späť to, čo povedal, keď poškodil iného a 
napraviť pokiaľ môže, škodu ktorú spôsobil. 

 
Čo nám prikazuje ôsme prikázanie?  

Ôsme prikázanie nám prikazuje, aby sme hovorili 
pravdu v správnom čase a na správnom mieste a aby 
sme v čo najväčšej miere správne interpretovali činy 
nášho blížneho. 
 
 
 

Deviate prikázanie – viď šieste prikázanie. 
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6. Desiate prikázanie 
 
Čo zakazuje desiate prikázanie, Nepožiadaš iných vecí 
blížneho svojho?  

Desiate prikázanie: Nepožiadaš iných vecí blížneho 
svojho, zakazuje túžbu zbaviť druhého jeho veci a túžbu 
nadobudnúť veci nespravodlivými prostriedkami. 

 
Prečo Boh zakazuje aj túžiť po veci druhého?  

Boh zakazuje nezriadenú túžbu po veci druhého, 
pretože si želá, aby sme boli spravodliví aj v myšlienkach 
a vôli a aby sme sa úplne vymanili z nespravodlivých 
činov. 

 
Čo prikazuje desiate prikázanie?  

Desiate prikázanie nám prikazuje, aby sme boli 
spokojní so stavom, do ktorého nás Boh umiestnil a aby 
sme trpezlivo znášali i chudobu, ak by na nás Boh tento 
stav dopustil. 
 
Ako môže byť kresťan spokojný v stave chudoby?  

Kresťan môže byť v stave chudoby spokojný tým, že 
si uvedomí, že našim najväčším dobrom je čisté a 
pokojné svedomie, že náš skutočný domov je nebo; a že 
Ježiš Kristus sa stal chudobným z lásky k nám a prisľúbil 
zvláštnu odmenu tým, ktorí trpezlivo znášajú chudobu.  
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Kapitola 4. Cirkevné prikázania 
 

1. Cirkevné prikázania vo všeobecnosti 
 
Okrem Božích prikázaní, čo ešte musíme plniť?  

Okrem Božích prikázaní musíme dodržiavať aj 
Cirkevné prikázania. 

 
Máme povinnosť poslúchať Cirkev?  

Bezpochyby sme povinní poslúchať Cirkev, pretože 
samotný Ježiš Kristus nám to prikazuje a preto, že 
Cirkevné prikázania nám pomáhajú dodržiavať Božie 
prikázania. 

 
Kedy sa pre nás začína záväzok dodržiavať Cirkevné 
prikázania?  

Povinnosť dodržiavania Cirkevných prikázaní sa 
spravidla začínať hneď ako dosiahneme vek užívania 
rozumu. 

 
Je hriechom prestúpiť Cirkevné prikázanie?  

Vedome prestúpiť Cirkevné prikázanie v závažnej 
veci je smrteľný hriech. 
 
Kto môže zbaviť od povinnosti dodržiavania Cirkevných 
prikázaní?  

Len Pápež alebo ten, kto od neho dostal moc, môže 
zbaviť od povinnosti dodržiavať Cirkevné prikázania. 
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Vymenujte Cirkevné prikázania.  
Cirkevné prikázania sú:  
1. Povinnosť účasti na sv. omši v nedeľu a počas 

všetkých sviatkov.  
2. Postiť sa počas pôstneho obdobia, počas 

kántrových dní a uznaných vigílií a nejesť mäso 
počas zakázaných dní.    

3. Vyspovedať sa zo svojich hriechov aspoň raz 
ročne a každý vo svojej vlastnej farnosti prijať 
Sväté prijímanie na Veľkú noc.  

4. Prispieť na podporu Cirkvi podľa miestneho 
zvyku.  

5. Nesláviť manželstvo v zakázaný čas, to znamená 
od prvej adventnej nedele až do Troch Kráľov a 
od prvého dňa Veľkého Pôstu do nedele Veľkého 
týždňa.  

 
 

2. Prvé Cirkevné prikázanie 
 
Čo nám prikazuje robiť prvé Cirkevné prikázanie: Aby 
sme boli účastní na sv. omši počas všetkých nedieľ a 
všetkých sviatkov?  

Povinnosť v prvom Cirkevnom prikázaní: Aby sme 
boli účastní na sv. omši počas všetkých nedieľ a všetkých 
sviatkov, nám nariaďuje, aby sme sa zbožne zúčastnili na 
omši počas všetkých nedieľ a všetkých sviatkov. 
 
Na akej omši si Cirkev želá, aby sme sa zúčastnili v nedeľu 
a počas všetkých sviatkov?  

 Omša, na ktorej si Cirkev želá, aby sme sa zúčastnili, 
ak je to možné v nedeľu a počas všetkých sviatkov, je 
farská omša. 
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Prečo Cirkev odporúča veriacim zúčastniť sa v nedeľu a 
počas všetkých sviatkov na farskej omši?  

Cirkev odporúča veriacim zúčastniť sa na farskej 
omši:  

1. Aby sa všetci farníci tej istej farnosti mohli spolu s 
ich pastierom, ktorý je ich hlavou, spojiť 
v modlitbe.  

2. Aby sa farníci mohli hojnejšie zúčastňovať na 
Svätej obete omše, ktorá sa koná predovšetkým 
za nich.  

3. Aby mohli počuť pravdy evanjelia, ktoré sú 
pastieri povinní vysvetliť počas svätej omše.  

4. Aby sa mohli dozvedieť nariadenia a oznámenia, 
ktoré sú zverejnené na tejto omši. 

 
Čo znamená deň Pána?  

Pánov deň znamená deň Pána, je to deň osobitne 
zasvätený službe Božej. 

 
Prečo sa v prvom Cirkevnom prikázaní venuje osobitná 
zmienka Pánovmu dňu?  

V prvom Cirkevnom prikázaní sa venuje osobitná 
zmienka Pánovmu dňu, pretože je to hlavný kresťanský 
sviatok, ako bola sobota hlavným židovským sviatkom; a 
preto, že ho ustanovil samotný Boh. 

 
Aké ďalšie sviatky ustanovila Cirkev?  

Cirkev ustanovila sviatky nášho Pána, Panny Márie, 
anjelov a svätých. 

 
Prečo Cirkev ustanovila ďalšie sviatky nášho Pána?   

Cirkev ustanovila ďalšie sviatky nášho Pána na 
pamiatku jeho Božských tajomstiev. 
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A prečo boli ustanovené sviatky Panny Márie a svätých?  
Sviatky Panny Márie a svätých boli ustanovené:  
1. Na pamiatku milostí, ktoré im Boh dal a na 

poďakovanie za Jeho Božiu dobrotu.  
2. Aby sme si ich mohli uctievať, napodobňovať ich 

príklad a aby nám pomáhali ich príhovory. 
 
 

3. Druhé Cirkevné prikázanie 
 
Čo prikazuje druhé Cirkevné prikázanie slovami: Postiť sa 
počas predpísaných dní?  

Druhé Cirkevné prikázanie slovami: Postiť sa počas 
predpísaných dní, nariaďuje, aby sme dodržiavali pôst: 

1. počas Veľkého Pôstu,  
2. v určitých dňoch Adventu, tam kde je to 

predpísané,  
3. počas suchých dní,  
4. a počas niektorých vigílií. 

 
V čom spočíva pôst?  

Pôst pozostáva z prijatia iba jedného jedla denne 
a zo zdržania sa zakázaných druhov jedla. 

 
Môžeme mať v pôstnych dňoch malé jedlo na večeru?  

Vďaka ústupku Cirkvi je možné mať v pôstnych 
dňoch na večeru malé jedlo. 
 
Na čo je dobrý pôst?  

Pôst slúži na to, aby sme sa lepšie pripravili na 
modlitbu, aby sme robili pokánie za spáchané hriechy 
a aby sme boli uchránení pred opätovným zhrešením. 
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Kto je povinný sa postiť?  
Každý kresťan starší ako dvadsaťjeden rokov, ktorý 

nie je vyňatý alebo ospravedlnený z nejakého dôvodu, je 
povinný postiť sa. 

 
Sú tí, ktorí nie sú povinní postiť sa, oslobodení od 
všetkých umŕtvovaní?  

Tí, ktorí nie sú viazaní povinnosťou pôstu, nie sú 
oslobodení od každého umŕtvovania, pretože všetci sú 
zaviazaní k pokániu. 

 
Na aký účel bol ustanovený Veľký Pôst?  

Veľký Pôst bol ustanovený na znak napodobňovania 
štyridsaťdňového pôstu, ktorý podstúpil Ježiš Kristus na 
púšti a aby sme sa pripravili skutkami kajúcnosti na 
zbožné slávenie Veľkonočných sviatkov. 
 
Prečo bol ustanovený pôst v Advente?  

Adventný pôst bol ustanovený, aby nás pripravil na 
slávnostné oslavy sviatku Narodenia nášho Pána. 
 
Prečo bol ustanovený pôst počas kántrových dní?  

Pôst počas kántrových dní bol ustanovený:  
1. Aby v každom zo štyroch ročných období boli 

zasvätené niektoré dni pokániu.  
2. Aby sme prosili Boha o ochranu plodov zeme.  
3. Aby sme Mu poďakovali za to, čo nám už bolo 

dané;  
4. Aby sme Ho prosili o to, aby dal svojej Cirkvi 

dobrých kňazov, ktorí sú zvyčajne vysvätení 
počas týchto dní. 
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Prečo bol ustanovený pôst počas vigílií? 
Pôst počas vigílií bol ustanovený preto, aby nás 

zbožným spôsobom pripravil na oslavu hlavných 
sviatkov. 

 
Čo je zakázané v piatok a tiež v sobotu, keď od toho nie je 
oslobodené?  

V piatok a tiež v sobotu, keď od toho nie je 
oslobodené, je s výnimkou nevyhnutných prípadov 
zakázané jesť mäso. 
 
Prečo Cirkev chce, aby sme sa v týchto dňoch zdržali 
jedenia mäsa? 

Aby sme mohli robiť pokánie každý týždeň a to 
najmä v piatok na počesť umučenia Pána a v sobotu na 
pamiatku uloženia Pána Ježiša Krista do hrobu a na 
počesť Najsvätejšej Panny Márie. 

 
 

4. Tretie Cirkevné prikázanie 
 
Čo nám prikazuje Cirkev slovami tretieho prikázania: 
Vyspovedať sa aspoň raz ročne?  

Slovami tretieho prikázania: Vyspovedať sa aspoň 
raz ročne, Cirkev zaväzuje všetkých kresťanov, ktorí 
prišli k užívaniu rozumu, aby pristupovali najmenej raz 
ročne k sviatosti pokánia. 
 
Aký je najlepší čas na splnenie príkazu každoročnej 
spovede?  

V súlade so zvykom zavedeným a schváleným celou 
Cirkvou je pôstne obdobie najlepším časom na splnenie 
príkazu každoročnej spovede.  
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Prečo Cirkev hovorí, že sa musíme aspoň raz do roka 
vyspovedať?  

Cirkev používa slová „aspoň raz“, aby nám ukázala 
svoju túžbu, aby sme častejšie pristupovali k sviatostiam. 
 
Je teda užitočné často chodiť na spoveď?  

Často chodiť na spoveď je najužitočnejšie najmä 
preto, že pre toho kto chodí len zriedka je ťažké sa dobre 
vyspovedať a vyhýbať sa smrteľnému hriechu. 

 
Čo nám prikazuje Cirkev robiť zvyšnými slovami tretieho 
prikázania: Každý prijať Sväté prijímanie na Veľkú noc vo 
svojej vlastnej farnosti?  

Slovami tretieho prikázania: Každý prijať Sväté 
prijímanie na Veľkú noc vo svojej vlastnej farnosti,  
Cirkev ukladá všetkým kresťanom, ktorí dosiahli vek 
zrelosti, aby každoročne prijali najsvätejšiu Eucharistiu 
vo Veľkonočný čas vo svojej vlastnej farnosti. 
 
Sme zaviazaní prijať Sväté prijímanie inokedy okrem 
Veľkej noci?  

Sme povinní ísť na Sväté prijímanie, tiež keď sme v 
ohrození smrti. 
 
Prečo sa hovorí, že máme prijať Sväté prijímanie aspoň na 
Veľkú noc?  

Pretože Cirkev nás naliehavo žiada, aby sme prijali 
Sväté prijímanie, ktoré je Božským jedlom pre naše duše 
a to nielen na Veľkú noc, ale tak často, ako len môžeme. 
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Je toto prikázanie splnené neplatnou spoveďou alebo 
svätokrádežným prijímaním?  

Toto Cirkevné prikázanie nie je splnené neplatnou 
spoveďou alebo svätokrádežným prijímaním, pretože 
zámerom Cirkvi je, aby sme prijali tieto sviatosti na 
základe toho, prečo boli zriadené, to znamená pre naše 
posvätenie. 
 
 

5. Štvrté Cirkevné prikázanie 
 
Ako treba dodržiavať štvrté prikázanie: Prispieť na 
podporu Cirkvi?  

Štvrté prikázanie je splnené platením príspevkov 
alebo prinesením darov, ktoré boli stanovené na uznanie 
najvyššej Božej nadvlády nad všetkými vecami a ako 
prostriedok na zabezpečenie toho, aby sa stali podporou 
pre Jeho služobníkov. 

 
Ako sa majú tieto príspevky a dary platiť? 

Majú byť zaplatené cestou a obvyklým spôsobom 
podľa miesta kde žijeme. 
 
 

6. Piate Cirkevné prikázanie 
 
Čo zakazuje Cirkev v piatom prikázaní: Nesláviť 
manželstvo v zakázaný čas?  

V piatom prikázaní Cirkev nezakazuje oslavu 
sviatosti manželstva ale iba svadobné slávnosti od prvej 
adventnej nedele až do Troch Kráľov a od prvého dňa 
Veľkého pôstu do nedele Veľkého týždňa. 
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Ktoré svadobné slávnosti sú zakázané?  
Svadobné slávnosti zakázané týmto prikázaním  sú 

slávnosti svadobnej omše, svadobného požehnania 
a svadobné hostiny veľkého rozsahu. 
 
Prečo nie sú počas Adventu a Veľkého pôstu vhodné 
svadobné hostiny veľkého rozsahu? 

Pompézne prejavy nie sú vhodné počas Adventu 
a Veľkého Pôstu, pretože tieto obdobia sú špeciálne 
zasvätené pokániu a modlitbe. 
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Kapitola 5. Osobitné povinnosti každého stavu 

a evanjeliové rady. 
  

1. Povinnosti stavu. 
 
Čo sú povinnosti stavu? 

Pod stavovskými povinnosťami chápeme špecifické 
povinnosti, ktoré každému príslušníkovi daného stavu 
vyplývajú z jeho postavenia,  existenčných podmienok a 
situácie, v ktorej sa nachádza. 
 
Kto uložil rôznym stavom ich osobitné úlohy? 

Boh uložil rôznym stavom ich osobitné povinnosti, 
pretože tieto povinnosti vyplývajú z Božích prikázaní. 
  
Ako tieto osobitné povinnosti vyplývajú z Desatora 
prikázaní? 

Napr. vo štvrtom prikázaní pod menom otca a matky 
sa tiež chápu všetci naši nadriadení a teda od tohoto 
prikázania  sa odvodzujú všetky povinnosti poslušnosti, 
lásky a úcty podriadených voči ich nadriadeným a všetky 
povinnosti pozornosti nadriadených voči ich 
podriadeným. 
  
Z ktorých prikázaní vyplývajú povinnosti pracovníkov, 
obchodníkov a tých, ktorí spravujú veci druhých a pod.? 

Povinnosti vernosti, úprimnosti, spravodlivosti, 
rovnosti, ktoré pre nich vyplývajú, pochádzajú zo 
siedmeho, ôsmeho a desiateho prikázania. Zabraňujú 
podvodom, nespravodlivosti, nedbanlivosti a 
pokrytectvu. 
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Od ktorého prikázania sú odvodené povinnosti osôb 
zasvätených Bohu? 

Povinnosti osôb zasvätených Bohu sú odvodené od 
druhého prikázania, ktoré nariaďuje splniť prísahy a 
sľuby dané Bohu. To je dôvod, pre ktorý tieto osoby sú 
povinné dodržiavať niektoré alebo všetky evanjeliové 
rady. 
 
 

2. Evanjeliové rady. 
 
Čo sú evanjeliové rady? 

Evanjeliové rady sú určité prostriedky na 
dosiahnutie kresťanskej dokonalosti, ako ich učil Ježiš 
Kristus vo svätom Evanjeliu. 
  
Ktoré sú evanjeliové rady? 

Evanjeliové rady sú:  
 dobrovoľná chudoba,  
 trvalá čistota a  
 poslušnosť vo všetkom, čo nie je hriech. 

  
Na čo slúžia evanjeliové rady? 

Evanjeliové rady slúžia na uľahčenie dodržiavania 
prikázaní a istejšie dosiahnutie večnej spásy. 
  
Prečo evanjeliové rady uľahčujú dodržiavanie prikázaní? 

Evanjeliové rady uľahčujú dodržiavanie prikázaní, 
pretože pomáhajú srdcu zbaviť sa lásky k bohatstvu, 
potešeniam a poctám a tak nás odťahujú od hriechu.  
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ŠTVRTÁ ČASŤ - SVIATOSTI 
 

Kapitola 1. Sviatosti všeobecne 
 

1. Povaha sviatostí 
 
Čomu sa venuje štvrtá časť kresťanskej náuky?  

Štvrtá časť kresťanskej náuky sa venuje sviatostiam. 
 

Čo sa myslí pod pojmom sviatosť?  
Slovom sviatosť sa rozumie zmyslové a účinné 

znamenie milosti, ktoré ustanovil Kristus, aby posvätil 
naše duše. 

 
Prečo sa sviatosti nazývajú zmyslovými a účinnými 
znakmi milosti?  

Sviatosti považujeme za zmyslové a účinné znaky 
milosti, pretože všetky sviatosti udeľujú našim dušiam 
Božiu milosť prostredníctvom zmyslových vecí. 

 
Ukážte na príklade, ako sú sviatosti zmyslovými a 
účinnými znakmi milosti.  

V krste sú nalievanie vody na hlavu človeka a slová: 
„Ja ťa krstím“, to jest, ja ťa umývam „v mene Otca a Syna 
a Ducha Svätého“, zmyslovými znameniami toho, čo krst 
spôsobuje v duši. Podobne ako voda umýva telo, tak 
rovnako aj milosť udeľovaná v krste, očisťuje dušu od 
hriechu. 
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Koľko je sviatostí a ako sa nazývajú?  
Existuje sedem sviatostí:  

1. Krst.  
2. Birmovanie. 
3. Sviatosť oltárna. 
4. Pokánie. 
5. Posledné pomazanie. 
6. Posvätný rád.   
7. Manželstvo. 

 
Čo je potrebné k udeleniu sviatosti?  

Aby bolo možné udeliť sviatosť, je potrebné mať 
matériu, formu a vysluhovateľa, ktorý musí mať v 
úmysle urobiť to, čo robí Cirkev. 

 
Čo znamená matéria sviatosti?  

Matéria sviatosti je zmyslová vec, ktorá sa používa 
pri vysluhovaní sviatosti; ako napríklad prírodná voda 
pri krste, olej a balzam pri Birmovaní. 

 
Aká je forma sviatostí?  

Formu sviatosti predstavujú slová, ktoré sú 
vyslovované pri vysluhovaní sviatosti. 
 
Kto je vysluhovateľ sviatosti?  

Vysluhovateľ sviatosti je osoba, ktorá vysluhuje 
alebo priznáva sviatosť. 
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2. Hlavný účinok sviatostí: Milosť 
 

Čo je milosť?  
Milosť je vnútorný a nadprirodzený dar, ktorý nám 

bol udelený bez vlastných zásluh, ale skrze zásluhy Ježiša 
Krista, aby sme získali večný život. 

 
Ako sa rozdeľuje milosť?  

Milosť sa rozdeľuje na milosť posväcujúcu a milosť 
pomáhajúcu. 

 
Čo je milosť posväcujúca?  

Milosť posväcujúca je nadprirodzený dar, ktorý 
lipne v našej duši a robí nás ospravedlnenými, 
adoptívnymi Božími deťmi a dedičmi raja. 
 
Koľko druhov milosti posväcujúcej existuje?  

Milosť posväcujúca je dvoch druhov: prvá milosť a 
druhá milosť. 

 
Čo je prvá milosť?  

Prvá milosť je tá, prostredníctvom ktorej sa 
prechádza zo stavu smrteľného hriechu do stavu 
ospravedlnenia. 

 
A čo je druhá milosť?  

Druhá milosť je nárast prvej milosti. 
 

Čo je milosť pomáhajúca?  
Milosť pomáhajúca je nadprirodzený dar, ktorý 

osvieti myseľ, pobáda a posilňuje vôľu, aby nám 
umožnila robiť dobro a vyhýbať sa zlu. 
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Môžeme sa brániť milosti Božej?  
Áno, môžeme sa brániť milosti Božej, pretože ona 

neruší našu slobodnú vôľu. 
 

Môžeme dosiahnuť večný život iba s pomocou vlastných 
síl?  

Bez pomoci milosti Božej a iba vlastnými silami 
nemôžeme urobiť nič prospešné pre večný život.  
 
Ako nám dáva Boh milosť?  

Milosť nám Boh dáva predovšetkým 
prostredníctvom sviatostí. 
 
Poskytujú sviatosti ďalšiu milosť okrem milosti 
posväcujúcej?  

Okrem milosti posväcujúcej sviatosti tiež udeľujú 
milosť sviatostnú.  
 
Čo je milosť sviatostná?  

Milosť sviatostná pozostáva z práva nadobudnutého 
pri prijímaní sviatosti, mať v pravý čas milosť 
pomáhajúcu potrebnú na splnenie povinností 
vyplývajúcich z prijatia sviatosti. A tak keď sme boli 
pokrstení, dostali sme právo mať milosť žiť kresťanský 
život. 
 
Poskytujú sviatosti vždy milosť tým, ktorí ich prijímajú?  

Sviatosti vždy poskytujú milosť za predpokladu, že 
sú prijaté s potrebnou dispozíciou. 
 
Kto dal sviatostiam moc udeľovať milosť?  

Ježiš Kristus svojim utrpením a smrťou dal 
sviatostiam moc udeľovať milosť. 
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Ktoré sviatosti udeľujú prvú milosť posväcujúcu? 
 Sviatosti, ktoré udeľujú prvú milosť posväcujúcu a 

robia nás priateľmi Boha, sú dve: krst a pokánie. 
 
Ako sa tieto dve sviatosti nazývajú podľa svojho 
predmetu?  

Tieto dve sviatosti, krst a pokánie, sa podľa svojho 
predmetu nazývajú sviatosťami mŕtvych, pretože sú 
udeľované hlavne na obnovenie života v milosti duši 
mŕtvej po hriechu. 

 
Ktoré sviatosti zvyšujú milosť u tých, ktorí ju už majú?  

Je ďalších päť sviatostí, ktoré zvyšujú milosť u tých, 
ktorí ju už majú: Birmovanie, Sviatosť oltárna, Posledné 
pomazanie, Posvätný rád a Manželstvo; každá z nich 
poskytuje druhú milosť. 

 
Ako sa nazývajú podľa svojho predmetu?  

Týchto päť sviatostí – Birmovanie, Sviatosť oltárna, 
Posledné pomazanie, Posvätný rád a Manželstvo – sa 
podľa svojho predmetu nazývajú sviatosťami živých, 
pretože tí, ktorí ich prijímajú, musia byť oslobodení od 
smrteľného hriechu, teda sú živí prostredníctvom milosti 
posväcujúcej. 

 
Akého hriechu sa dopúšťa ten, kto si uvedomuje, že nie je 
v stave milosti a prijíma jednu zo sviatostí živých?  

Ten, kto si uvedomuje, že nie je v stave milosti a 
prijíma jednu zo sviatostí živých, spácha svätokrádež. 

 
Ktoré sviatosti sú najpotrebnejšie pre spásu?  

Sviatosti, ktoré sú najviac potrebné pre spásu, sú 
dve: krst a pokánie. Krst je nevyhnutný pre všetkých a 
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pokánie je nevyhnutné pre všetkých, ktorí po krste 
smrteľne zhrešili. 
 
Ktorá je najväčšia zo všetkých sviatostí?  

Najväčšia zo všetkých sviatostí je Sviatosť oltárna, 
pretože obsahuje nielen milosť, ale aj Ježiša Krista, 
Autora milostí a sviatostí. 
 
 

3. Znaky niektorých sviatostí 
 
Ktoré sviatosti možno prijať iba raz?  

Sviatosti, ktoré možno prijať iba raz, sú tri: Krst, 
Birmovanie a Posvätný rád. 
 
Prečo môžu byť tri sviatosti Krst, Birmovanie a Posvätný 
rád prijaté iba raz?  

Tri sviatosti Krst, Birmovanie a Posvätný rád môžu 
byť prijaté iba raz, pretože každá z nich vtláča do duše 
osobitný charakter. 
 
Aký je to znak, ktorý každá z troch sviatostí Krst, 
Birmovanie a Posvätný rád, zanecháva v duši?  

Znak, ktorý každá z troch sviatostí Krst, Birmovanie 
a Posvätný rád zanecháva v duši, je duchovné znamenie, 
ktoré nikdy nebude vymazané. 

 
Aký je zmysel znaku, ktorý tieto tri sviatosti vtlačia do 
duše?  

Znak, ktorý tieto tri sviatosti vtlačia do duše, slúži na 
označenie nás ako členov Ježiša Krista v krste, ako Jeho 
vojakov v Birmovaní a ako Jeho služobníkov vo Sviatosti 
kňazstva.  



 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - SVIATOSTI 

119 

Kapitola 2. Krst 
 

1. Povaha a účinky Krstu 
 
Čo je sviatosť krstu?  

Krst je sviatosť, ktorou sa opäť narodíme do milosti 
Božej a staneme sa kresťanmi. 

 
Aké sú účinky sviatosti krstu?  

Sviatosť krstu udeľuje prvú milosť posväcujúcu, 
ktorou sa zmyje dedičný hriech, ako aj všetky prítomné 
hriechy, ak existujú, odvráti všetky tresty, ktoré si 
zasluhujeme z dôvodu takýchto hriechov, vtláča nám 
znak kresťana, robí nás deťmi Božími, členmi Cirkvi a 
dedičmi raja a umožňuje nám prijať ostatné sviatosti. 

 
Aká je matéria pri krste?  

Matériou pri krste je obyčajná voda, ktorá sa naleje 
na hlavu osoby, ktorá má byť pokrstená, a to v takom 
množstve, aby prúdila. 
 
Aká je forma krstu?  

Forma krstu je: „Ja ťa krstím v mene Otca a Syna a 
Ducha Svätého.“ 
 
 

2. Vysluhovateľ krstu 
 
Komu prislúcha vysluhovať krst?  

Vysluhovanie krstu prislúcha v zmysle práva 
biskupom a farárom, ale v prípade potreby ho môže 
vysluhovať každý človek, či muž alebo žena, dokonca 
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heretik alebo neveriaci, za predpokladu, že vykoná obrad 
krstu a má úmysel robiť to, čo robí Cirkev. 
 
Ak by bolo potrebné pokrstiť osobu v nebezpečenstve 
smrti a ak by bolo prítomných niekoľko ľudí, kto by mal 
vysluhovať sviatosť?  

Ak by bolo potrebné pokrstiť osobu v 
nebezpečenstve smrti a ak bolo prítomných niekoľko 
ľudí, vysluhovať sviatosť by mal kňaz, ak by bol 
prítomný a v prípade jeho neprítomnosti jeden z nižších 
duchovných a ak aj takáto osoba chýba, mal by to byť 
laik prednostne muž, okrem prípadu väčšej skúsenosti 
zo strany ženy alebo keby by si to tak okolnosti 
vyžadovali. 

 
Aký úmysel má mať osoba vysluhujúca krst?  

Osoba, ktorá vysluhuje krst, by mala mať v úmysle 
robiť to, čo robí pri krste Cirkev svätá. 
 
 

3. Obrad krstu a dispozícia dospelého, ktorý 

ho prijíma. 
 
Ako sa udeľuje krst?  

Krst sa udeľuje nalievaním vody na hlavu osoby, 
ktorá má byť pokrstená - a ak nemôže byť naliata na 
hlavu, potom na niektorú ďalšiu hlavnú časť tela - a 
zároveň vyslovovaním: „Ja ťa krstím v mene Otca a Syna 
a Ducha Svätého.“ 

 
 
 



 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - SVIATOSTI 

121 

Ak by jeden človek nalieval vodu a iný by vyslovoval slová, 
bude človek pokrstený?  

Ak by jeden lial vodu a druhý by povedal slová, 
osoba nebude pokrstená, pretože je potrebné, aby osoba 
ktorá leje vodu vyslovovala aj slová. 

 
Je správne nechať pokrstiť človeka v pochybnosti o tom, 
či je mŕtvy?  

Keď existujú pochybnosti o tom, či je človek mŕtvy, 
mal by byť pokrstený podmienečne, hovoriac: „Ak žiješ, 
ja ťa krstím v mene Otca a Syna a Ducha Svätého.“ 
 
Kedy by mali byť krstené dojčatá?  

Dojčatá by mali byť prinesené do kostola čo najskôr, 
aby boli pokrstené. 
 
Prečo je taká starosť o to, aby boli dojčatá pokrstené?  

Malo by byť najväčšou starosťou, aby boli dojčatá 
pokrstené, pretože kvôli ich útlemu veku sú vystavené 
mnohým nebezpečenstvám smrti a bez krstu nemôžu 
byť spasené. 

 
Hrešia rodičia vtedy, keď z nedbanlivosti dovolia deťom 
zomrieť bez krstu alebo keď krst odkladajú?  

Áno, otcovia a matky, ktoré z nedbalosti dovolia 
svojim deťom zomrieť bez krstu, ťažko hrešia, pretože 
zbavujú svoje deti večného života. Dlhým odkladaním 
krstu tiež ťažko hrešia, pretože vystavujú deti riziku, že 
zomrú bez toho, aby krst prijali. 
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Ak je osoba, ktorá má byť pokrstená dospelá, aké má mať 
dispozície?  

Dospelý, ktorý má byť pokrstený, musí mať okrem 
viery aspoň nedokonalú ľútosť nad smrteľnými 
hriechmi, ktoré mohol spáchať. 
 
Ak by bol dospelý v smrteľnom hriechu pokrstený bez 
takejto ľútosti, čo by dosiahol?  

Ak by bol dospelý pokrstený v smrteľnom hriechu 
bez takejto ľútosti, prijal by znak krstu, ale nie 
odpustenie svojich hriechov ani milosť posväcujúcu. 
Tieto dva účinky budú pozastavené až pokiaľ sa 
prekážka neodstráni dokonalou ľútosťou alebo 
sviatosťou Pokánia. 
 

 

4. Potreba krstu a povinnosti pokrsteného 
 
Je krst nevyhnutný pre spásu?  

Krst je absolútne nevyhnutný pre spásu, pretože náš 
Pán jednoznačne povedal: „Ak sa človek znovu nenarodí 
z vody a Ducha Svätého, nemôže vstúpiť do Božieho 
kráľovstva.“ 

 
Môže byť neprítomnosť krstu nahradená iným 
spôsobom?  

Neprítomnosť krstu môže byť nahradená 
mučeníctvom, čo sa nazýva krst krvi alebo dokonalým 
činom lásky k Bohu alebo ľútosťou spolu s túžbou po 
krste, prinajmenšom implicitnou - čo sa nazýva krst 
túžby. 
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Čím je pokrstená osoba viazaná?  
Pokrstená osoba je povinná vždy vyznávať vieru a 

dodržiavať zákon Ježiša Krista a Jeho Cirkvi. 
 

Čoho sa vzdávame pri prijatí svätého krstu?  
Pri prijatí svätého krstu sa naveky vzdávame diabla, 

jeho skutkov a lákadiel. 
 
Čo sa myslí skutkami a lákadlami diabla?  

Skutkami a lákadlami diabla máme na mysli hriech a 
lákanie sveta, ktoré sú v rozpore s volaním Evanjelia. 

 

 

5. Mená a krstní rodičia 
 
Prečo sa dáva meno svätého tomu, kto je krstený? 

Tomu kto je krstený sa dáva meno svätého, aby bol 
pod ochranou nebeského patróna a oživil ho tak, aby 
napodobňoval príklad svätého. 

 
Kto je krstný otec a krstná mama pri krste?  

Krstný otec a krstná mama sú osoby, ktoré v súlade 
s pravidlami Cirkvi držia deti pri krstiteľnici, 
zodpovedajú za ne a stanú sa zárukou v očiach Boha za 
ich kresťanskú výchovu, najmä v neprítomnosti rodičov. 

 
Musíme dodržiavať sľuby a zrieknutia sa, ktoré za nás 
urobili naši krstní rodičia?  

Určite sme povinní dodržiavať sľuby a zrieknutia sa, 
ktoré za nás urobili naši krstní rodičia, pretože iba s 
touto podmienkou nás Boh prijal do svojej milosti. 
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Aké osoby by mali byť vyberané za krstných rodičov?  
Ako krstní rodičia by mali byť vyberaní katolíci, 

žijúci usporiadaným životom a poslušní zákonom Cirkvi. 
 
Aké sú povinnosti krstného otca a krstnej mamy? 
  Krstný otec a krstná mama sú povinní vedieť, že ich 
duchovné deti budú poučené o pravdách viery, budú žiť 
ako dobrí kresťania a mali by im byť dobrým príkladom. 
 
Aké väzby uzatvárajú krstní rodičia pri krste?  

Krstní rodičia uzavreli duchovný vzťah s 
pokrstenými a s rodičmi pokrsteného, čo vytvára 
prekážku pre manželstvo s týmito osobami. 
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Kapitola 3. Birmovanie 
 
Čo je sviatosť Birmovania?  

Birmovanie je sviatosť, ktorá nám dáva Ducha 
Svätého, vtlačí našim dušiam znak bojovníka Ježiša 
Krista a robí nás dokonalými kresťanmi. 

 
Ako nás sviatosť Birmovania činí dokonalými kresťanmi?  

Sviatosť Birmovania nás robí dokonalými kresťanmi 
tým, že nás utvrdzuje vo viere a zdokonaľuje ostatné 
cnosti a dary prijaté v krste, preto sa nazýva Birmovanie. 
 
Ktoré dary Ducha Svätého sú prijaté v Birmovaní?  

Sedem darov Ducha Svätého prijatých v Birmovaní 
je: múdrosť, rozum, rada, vytrvalosť, poznanie, zbožnosť 
a strach z Pána.  
 
Aká je matéria pri tejto sviatosti?  

Matéria pri tejto sviatosti, okrem vloženia rúk 
biskupom, je pomazanie čela pokrsteného posvätnou 
krizmou - z tohto dôvodu sa tiež nazýva sviatosťou 
krizmy, to je pomazania. 

 
Čo je posvätná krizma?  

Posvätná krizma je olivový olej zmiešaný s 
balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. 

 
Čo znamená olej a balzam v tejto sviatosti?  

V tejto sviatosti olej, ktorý je hladký a posilňujúci, 
znamená hojnú milosť, ktorá sa rozptýli v duši kresťana, 
aby ho utvrdila v jeho viere a balzam, ktorý je voňavý a 
bráni poškodeniu znamená, že kresťan posilnený touto 
milosťou je schopný odovzdávať príjemnú vôňu 
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kresťanskej cnosti a chrániť sa pred poškodením 
zlozvykmi. 

 
Aká je forma sviatosti Birmovania?  

Forma sviatosti Birmovania je táto: „Ja ťa značím 
znamením kríža a posilňujem ťa krizmou spásy v mene 
Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“ 
 
Kto je vysluhovateľom sviatosti Birmovania?  

Bežne je vysluhovateľom sviatosti Birmovania sám 
biskup. 
 
Ako vysluhuje biskup Birmovanie?  

Pri vysluhovaní sviatosti Birmovania biskup najprv 
vystiera ruky nad birmovancami a privoláva Ducha 
Svätého na nich, potom pomazáva čelo každého z nich 
posvätnou krizmou v podobe kríža a hovorí predpísané 
slová, potom každého birmovanca zľahka pravou rukou 
udrie po tvári a hovorí: „Pokoj s tebou“; nakoniec 
slávnostne požehná všetkých, ktorých birmoval. 
 
Prečo je pomazanie na čele?  

Pomazanie sa robí na čele, t.j. tam kde sa objavujú 
príznaky strachu a hanby, aby birmovaný mohol 
pochopiť to, že sa nemá hanbiť za meno a poslanie 
kresťana, ani sa nemá báť nepriateľov jeho viery. 
 
Prečo sa birmovancovi dáva zľahka úder po tvári?  

Birmovancovi sa dáva zľahka úder po tvári, aby mu 
bolo ukázané, že má byť pripravený znášať všetky 
urážky a všetky trápenia za vieru v Ježiša Krista. 
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Mali by sa všetci snažiť prijať sviatosť Birmovania?  
Áno, všetci by sa mali snažiť prijať sviatosť 

Birmovania a tiež by sa mali snažiť, aby ju prijali aj tí, 
ktorí sú na nich závislí. 
 
V akom veku je vhodné prijať sviatosť Birmovania?  

Vek, v ktorom sa odporúča prijať sviatosť 
Birmovania, je asi siedmy rok života, pretože potom 
zvyčajne začínajú pokušenia a tiež preto, že milosť 
sviatosti môže byť už dostatočne rozpoznaná a je možné 
si spomenúť na to, že ju človek prijal. 

 
Aké dispozície sú potrebné na to, aby bola sviatosť 
Birmovania dôstojne prijatá?  

Aby bola sviatosť Birmovania dôstojne prijatá, je 
potrebné byť v milosti Božej, poznať hlavné tajomstvá 
našej svätej viery a pristúpiť k nej s úctou a oddanosťou. 

 
Bol by vinný z hriechu ten, kto by druhýkrát obdržal 
sviatosť Birmovania?  

Spáchal by svätokrádež, pretože Birmovanie je 
jednou zo sviatostí, ktoré vtlačia do duše znak a preto 
môže byť prijaté iba raz. 

 
Čo by mal urobiť kresťan, aby si zachoval milosť 
Birmovania?  

Aby si zachoval milosť Birmovania, kresťan by sa 
mal často modliť, robiť dobré skutky a žiť podľa zákonov 
Ježiša Krista, a to bez ohľadu na ľudí. 

 
Prečo sú birmovní rodičia pri birmovaní?  

Aby mohli slovom a príkladom ukázať birmovancovi 
cestu k večnému životu a pomohli mu v duchovnom boji.  
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Čo musia spĺňať birmovní rodičia? 
Mali by mať riadny vek, byť katolíci, birmovaní, 

poučení o nevyhnutných náboženských pravdách a mali 
by byť osobami vedúcimi dobrý život. 
 
Uzatvára birmovný rodič s birmovancom a jeho rodičmi 
pri Birmovaní nejaký vzťah?  

Birmovný rodič pri Birmovaní uzatvára ten istý 
duchovný vzťah, aký bol uzatvorený pri krste. 
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Kapitola 4. Najsvätejšia sviatosť oltárna 
 

1. Povaha tejto sviatosti - Skutočná prítomnosť 
 
Čo je Najsvätejšia sviatosť oltárna?  

Najsvätejšia sviatosť oltárna je sviatosť, v ktorej 
úžasným premenením celej podstaty chleba na Telo 
Ježiša Krista a vína na Jeho vzácnu Krv, je pod spôsobom 
chleba a vína, skutočne a podstatne naozaj obsiahnuté, 
ako náš duchovný pokrm, Telo, Krv, Duša a Božstvo toho 
istého Pána Ježiša Krista. 

 
Je v Najsvätejšej sviatosti oltárnej ten istý Ježiš Kristus, 
ktorý je v nebi a ktorý sa narodil na zemi z Panny Márie?  

Áno, v Najsvätejšej sviatosti oltárnej je skutočne ten 
istý Ježiš Kristus, ktorý je v nebi a ktorý sa narodil na 
zemi z Najsvätejšej Panny. 
 
Prečo veríme, že v Najsvätejšej sviatosti oltárnej je Ježiš 
Kristus naozaj prítomný?  

Veríme, že v Najsvätejšej sviatosti oltárnej je Ježiš 
Kristus skutočne prítomný, pretože to povedal On sám 
a učí to svätá Cirkev. 
 
Aká je matéria Najsvätejšej sviatosti oltárnej?  

Matéria Najsvätejšej sviatosti oltárnej je tá, ktorú 
použil samotný Ježiš Kristus, to znamená pšeničný chlieb 
a víno z vinnej révy. 
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Aká je forma Najsvätejšej sviatosti oltárnej?  
Forma Najsvätejšej sviatosti oltárnej sa skladá zo 

slov, ktoré použil sám Ježiš Kristus: „Toto je moje telo. 
Toto je moja krv.“ 

 
Čím je Hostia pred konsekráciou?  

Hostia pred konsekráciou je chlebom. 
 

Čím je Hostia po konsekrácii?  
Po konsekrácii je Hostia pravým Telom nášho Pána 

Ježiša Krista pod spôsobom chleba. 
 
Čo je v kalichu pred konsekráciou?  

V kalichu pred konsekráciou je víno s niekoľkými 
kvapkami vody. 
 
Čo je v kalichu po konsekrácii?  

Po konsekrácii je v kalichu pravá Krv nášho Pána 
Ježiša Krista pod spôsobom vína. 

 
Kedy sa uskutočňuje premena chleba na Telo a vína na 
Krv Ježiša Krista?  

Premena chleba na Telo a vína na Krv Ježiša Krista 
sa uskutočňuje v okamihu, keď kňaz vysloví slová 
konsekrácie počas svätej omše. 

 
Čo je konsekrácia?  

Konsekrácia je obnovenie zázraku, ktorý urobil Ježiš 
Kristus pri Poslednej večeri, prostredníctvom kňaza a 
premenením chleba a vína na Jeho vznešené Telo a Krv 
tým, že povedal: „Toto je moje Telo. Toto je moja Krv.“ 
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Ako Cirkev nazýva zázračnú premenu chleba a vína na 
Telo a Krv Ježiša Krista?  

Cirkev nazýva zázračnú premenu, ktorá sa 
každodenne koná na našich oltároch 
transsubstanciáciou. 

 
Kto dal túto veľkú moc slovám konsekrácie?  

Samotný náš Pán Ježiš Kristus, ktorý je všemohúci 
Boh, dal túto veľkú moc slovám konsekrácie. 
 
Zostáva niečo z chleba a vína po konsekrácii?  

Po konsekrácii zostáva podoba samotného chleba a 
vína. 
 
Aká je podoba chleba a vína?  

Podoba chleba a vína sú množstvo a zmyslové 
vlastnosti chleba a vína, ako je forma, farba a chuť. 
 
Ako môže podoba chleba a vína zostať bez svojej 
podstaty?  

Podoba chleba a vína zostáva bez svojej podstaty 
úžasným spôsobom mocou všemohúceho Boha. 
 
Pod spôsobom chleba je len Telo Ježiša Krista a pod 
spôsobom vína len jeho Krv?  

Pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína je 
prítomný živý Ježiš Kristus s Jeho Telom, Jeho Krvou, 
Jeho Dušou a Jeho Božstvom. 

 
Môžete povedať, prečo je Ježiš Kristus úplný a celý tak v 
Hosti ako aj v Kalichu?  

Ježiš Kristus je v Hostii aj v Kalichu úplný a celý, 
pretože je živý a nesmrteľný v Najsvätejšej sviatosti 
oltárnej, ako je v nebi, teda tam, kde je Jeho Telo je aj 
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Jeho Krv, Jeho Duša a Jeho Božstvo a kde je Jeho Krv, je aj 
Jeho Telo, Jeho Duša a Jeho Božstvo, ktoré sú v Ježišovi 
Kristovi neoddeliteľné. 

 
Keď je Ježiš Kristus v Hostii, prestáva byť v nebi?  

Keď je Ježiš Kristus v Hostii, neprestáva byť v nebi, 
ale je súčasne v nebi a v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
 
Je Ježiš Kristus prítomný vo všetkých konsekrovaných 
Hostiách sveta?  

Áno, Ježiš Kristus je prítomný vo všetkých 
konsekrovaných Hostiách sveta. 
 
Ako môže byť Ježiš Kristus prítomný vo všetkých 
konsekrovaných Hostiách sveta?  

Ježiš Kristus je prítomný vo všetkých 
konsekrovaných Hostiách sveta Božou všemohúcnosťou, 
pre ktorú nič nie je nemožné. 

 
Keď je Hostia rozlomená, je aj Telo Ježiša Krista 
rozlomené?  

Keď je Hostia rozlomená, Telo Ježiša Krista nie je 
rozlomené, ale je rozlomená len podoba chleba. 
 
V ktorej časti Hostie sa nachádza Telo Ježiša Krista?  

Telo Ježiša Krista je celé vo všetkých častiach, na 
ktoré je Hostia rozlomená. 
 
Nachádza sa Ježiš Kristus práve tak v čiastočke Hostie ako 
v celej Hostii?  

Áno, ten istý Ježiš Kristus je rovnako prítomný v 
čiastočke Hostie ako v celej Hostii. 
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Prečo sa Najsvätejšia sviatosť oltárna uchováva v 
kostoloch?  

Najsvätejšia sviatosť oltárna sa uchováva 
v kostoloch preto, aby ju mohli veriaci uctievať a mohla 
byť prinesená chorým, ak je to potrebné. 

 
Mala by sa Najsvätejšia sviatosť oltárna uctievať? 

Najsvätejšiu sviatosť oltárnu treba nadovšetko 
uctievať, pretože obsahuje skutočne, pravdivo a 
podstatne nášho samotného Pána Ježiša Krista. 
 
 

2. Ustanovenie a účinky Najsvätejšej 

sviatosti oltárnej 
 
Kedy ustanovil Ježiš Kristus Najsvätejšiu sviatosť oltárnu? 

Ježiš Kristus ustanovil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu 
pri poslednej večeri, ktorú mal so svojimi učeníkmi, 
večer pred Jeho umučením. 

 
Prečo Ježiš Kristus ustanovil Najsvätejšiu sviatosť 
oltárnu?  

Ježiš Kristus ustanovil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu 
z troch hlavných dôvodov:  

1. aby bola Obetou Nového Zákona,  
2. aby bola pokrmom našich duší,  
3. aby bola trvalou spomienkou na Jeho umučenie a 

smrť a vzácnym prísľubom večného života a Jeho 
lásky k nám. 
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Prečo ustanovil Ježiš Kristus túto sviatosť pod spôsobom 
chleba a vína?  

Ježiš Kristus ustanovil túto sviatosť pod spôsobom 
chleba a vína, lebo Najsvätejšia sviatosť oltárna, je 
určená na to, aby bola našim duchovným pokrmom, 
a preto je vhodné, aby nám bola podávaná vo forme jedla 
a nápoja. 

 
Aké sú účinky, ktoré v nás vyvoláva Najsvätejšia sviatosť 
oltárna?  

Najdôležitejšie účinky, ktoré Najsvätejšia sviatosť 
oltárna vyvoláva v tých, ktorí ju hodne prijímajú, sú tieto: 

1. zachováva a posilňuje život duše, čo je pre ňu 
milosťou, podobne ako je prirodzená potrava, 
ktorá udržiava a posilňuje život tela,  

2. zbavuje nás bežných hriechov a chráni nás pred 
smrteľným hriechom,  

3. poskytuje duševnú útechu. 
 

Nevyvoláva Najsvätejšia sviatosť oltárna v nás iné účinky?  
Áno; Najsvätejšia sviatosť oltárna prináša tri ďalšie 

účinky:  
1. Oslabuje naše vášne a predovšetkým potlačuje 

v nás oheň žiadostivosti.  
2. Zvyšuje v nás horlivosť lásky voči Bohu a nášmu 

blížnemu a pomáha nám konať v súlade s vôľou 
Ježiša Krista.  

3. Dáva nám prísľub budúcej slávy a vzkriesenia 
nášho tela. 
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3. Dispozície potrebné na hodné prijatie 

Svätého prijímania 
 

Vyvoláva v nás Najsvätejšia sviatosť oltárna vždy svoje 
úžasné účinky?  

Najsvätejšia sviatosť oltárna nám prináša svoje 
úžasné účinky, keď je prijatá s požadovanými 
dispozíciami. 
 
 
Aké podmienky sú potrebné na hodné sv. prijímanie?  

Pre hodné sv. prijímanie sú potrebné tri podmienky: 
1. Byť v milosti Božej.  
2. Postiť sa od polnoci až do okamihu Svätého 

prijímania.  
3. Poznať, čo sa chystáme prijať a pristupovať k 

svätému prijímaniu nábožne. 
 
Čo znamená byť v milosti Božej?  

Byť v milosti Božej znamená mať čisté svedomie a 
byť zbavený každého smrteľného hriechu. 

 
Čo musí urobiť človek, ktorý vie, že je v stave smrteľného 
hriechu, predtým ako prijme Sv. prijímanie?  

Ten, kto vie, že je v stave smrteľného hriechu, musí 
sa pred prijatím Svätého prijímania dobre vyspovedať, 
pretože ani skutok dokonalej ľútosti nie je dostatočný na 
to, aby umožnil človeku, ktorý je v stave smrteľného 
hriechu, hodné prijatie Svätého prijímania. 
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Prečo ani skutok dokonalej ľútosti nie je dostatočný na to, 
aby umožnil človeku, ktorý je v stave smrteľného hriechu, 
ísť na Sväté prijímanie?  

Pretože Cirkev z úcty k tejto sviatosti stanovila, že 
kto je v stave smrteľného hriechu sa nesmie odvážiť ísť 
na Sväté prijímanie, bez toho aby sa najprv vyspovedal. 

 
Prijíma Ježiša Krista, ten kto ide na Sväté prijímanie 
v stave smrteľného hriechu?  

Ten, kto ide na Sväté prijímanie v stave smrteľného 
hriechu, prijíma Ježiša Krista, ale nie Jeho milosť, navyše 
sa dopúšťa svätokrádeže a stáva sa hodným trestu 
zatratenia. 

 
Aký druh pôstu sa vyžaduje pred Svätým prijímaním?  

Pred Svätým prijímaním je potrebný prirodzený 
pôst, ktorý je však porušený aj najmenším požitím jedla 
a nápoja. 
 
Keby niekto prehltol čiastočky jedla, ktoré mu zostali 
medzi zubami alebo kvapku vody, keď sa umýval, mohol 
by ešte ísť na Sv. prijímanie?  

Keby niekto prehltol čiastočky jedla, ktoré mu 
zostali medzi zubami alebo kvapku vody, keď sa umýval, 
stále by mohol ísť na Sv. prijímanie, pretože v oboch 
prípadoch by sa tieto veci buď nepovažovali za jedlo 
alebo nápoj, alebo by už stratili povahu jedného z nich. 

 
Je vôbec niekedy dovolené ísť na Sv. prijímanie po 
porušení pôstu?  

Ísť na Sv. prijímanie po porušení pôstu je povolené 
pre chorých, ktorí sú v nebezpečenstve smrti a pre tých, 
ktorí z dôvodu dlhotrvajúcej choroby dostali osobitné 
oslobodenie od pápeža. Sv. prijímanie udeľované chorým 
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v nebezpečenstve smrti sa nazýva viaticum, pretože ich 
podporuje na ceste z tohto života do večnosti. 

 
Čo sa myslí slovami: Poznať, čo sa chystáme prijať?  

Poznať, čo sa chystáme prijať, znamená vedieť a 
pevne veriť to, čo učí kresťanská náuka o tejto sviatosti. 

 
Čo znamenajú slová: Prijať Sväté prijímanie nábožne?  

 Prijať Sväté prijímanie nábožne znamená 
pristupovať k Svätému prijímaniu s pokorou a 
skromnosťou v osobných prejavoch aj v obliekaní sa, 
urobiť si predtým prípravu a po Svätom prijímaní 
vykonať skutok vďakyvzdania. 

 
V čom spočíva príprava pred Svätým prijímaním? 

Príprava pred Svätým prijímaním spočíva v 
meditácii po istú dobu o tom, Koho sa chystáme prijať a 
o tom kto sme a v konaní skutkov viery, nádeje, lásky, 
kajúcnosti, adorácie, pokory a túžby prijať Ježiša Krista. 

 
V čom spočíva vďakyvzdanie po Svätom prijímaní? 

Vďakyvzdanie po Svätom prijímaní spočíva 
v rozpamätávaní sa na to, kto je v nás, aby sme si uctili 
Pána, v obnovení našich skutkov viery, v nádeji, v láske, 
adorácii, vďakyvzdania, z darov a prosieb najmä o tie 
milosti, ktoré sú najdôležitejšie pre nás a pre tých, za 
ktorých sa máme modliť. 

 
Čo by sme mali robiť počas dňa, v ktorom sme prijali Sv. 
prijímanie?  

Počas dňa, v ktorom sme prijali Sv. prijímanie, by 
sme sa mali čo najviac rozpamätať na to, koho sme 
prijali, zaoberať sa nábožnými záležitosťami a plniť 
povinnosti nášho stavu s veľkou starostlivosťou. 



 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - SVIATOSTI 

138 

Ako dlho po Svätom prijímaní sa v nás nachádza Ježiš 
Kristus?  

Po Svätom prijímaní sa v nás nachádza Ježiš Kristus 
skrze Jeho milosť, až pokiaľ nespáchame smrteľný 
hriech a zostáva v nás svojou skutočnou prítomnosťou až 
kým sa posvätné čiastočky neskonzumujú. 

 

 

4. Cesta k Svätému prijímaniu 
 
Ako by sme sa mali správať pri Svätom prijímaní? 

Pri samotnom akte Svätého prijímania by sme mali 
kľačať, hlavu držať mierne zdvihnutú, naše oči mať 
skromne zahľadené na posvätnú Hostiu, mať dostatočne 
otvorené ústa a jazyk mierne nad perami. 

 
Ako by mal byť držaný korporál pri Sv. prijímaní?  

Korporál pri Sv. prijímaní by mal byť držaný tak, aby 
zachytil Hostiu v prípade, že by spadla. 

 
Kedy má byť posvätná Hostia prehltnutá?  

Mali by sme sa pokúsiť čo najskôr prehltnúť 
posvätnú Hostiu a mali by sme sa po istý čas vyhnúť 
pľuvaniu. 
 
Ak sa posvätná Hostia prichytí k podnebiu, čo treba 
urobiť?  

Ak by sa prichytila k podnebiu, mala by byť 
odstránená jazykom, ale nikdy nie prstom. 
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5. Príkaz Svätého prijímania 
 
Kedy sme povinní prijať Sväté prijímanie?  

Sme povinní ísť na Sväté prijímanie raz za rok, na 
Veľkú noc, každý vo svojej vlastnej farnosti a tiež v 
prípade, keď nám hrozí smrť. 
 
V akom veku začína byť záväzný príkaz Veľkonočného 
prijímania?  

Príkaz Veľkonočného prijímania začína byť záväzný 
hneď ako je dieťa s potrebnými dispozíciami schopné 
prijímania. 
 
Páchajú hriech tí, ktorí sú dostatočne starí na to, aby 
prijali Sv. prijímanie a neprijímajú ho?  

Tí, ktorí sú dostatočne starí na to, aby prijali Sv. 
prijímanie a neprijímajú ho buď preto, že nie sú ochotní, 
alebo ich vlastnou vinou nie sú poučení, nepochybne 
hrešia. Ich rodičia alebo opatrovníci tiež hrešia, ak sa ich 
zavinením otáľa s prijímaním a budú za to musieť 
skladať účty pred Bohom. 

 
Je dobré a užitočné často chodiť na Sv. prijímanie?  

V súlade s prianím Cirkvi, je skvelé chodiť na Sv. 
prijímanie často a dokonca denne, za predpokladu, že tak 
urobíme s potrebnou dispozíciou. 

  
Ako často môžeme ísť na Sväté prijímanie?  

Na Sväté prijímanie môžeme ísť tak často, ako nám 
to odporúča zbožný a poučený spovedník. 
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Kapitola 5. Obeta Svätej omše 
 

1. Podstata, ustanovenie a cieľ obety Svätej 

omše 
 
Má sa Najsvätejšia Sviatosť Oltárna považovať len za 
sviatosť?  

Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, okrem toho že je 
sviatosťou, je tiež stálou obetou Nového Zákona, ktorú 
Ježiš Kristus zanechal svojej Cirkvi, aby rukami Jeho 
kňazov bola prinesená Bohu. 

 
Čo vo všeobecnosti predstavuje obeta?  

Vo všeobecnosti obeta spočíva v prinesení nejakej 
zmyslami vnímateľnej veci Bohu a istým spôsobom v jej 
zničení na znak uznania Jeho zvrchovanej nadvlády nad 
nami a nad všetkými vecami. 

 
Ako sa nazýva táto Obeta Nového Zákona?  

Táto obeta Nového Zákona sa nazýva Svätá omša. 
 
Čo je teda Svätá omša?  

Svätá omša je Obetou Tela a Krvi Ježiša Krista, 
prinášaná na našich oltároch pod spôsobom chleba a 
vína na pamiatku Obety kríža. 

 
Je Obeta omše rovnaká ako Obeta kríža?  

Obeta omše je čo do podstaty rovnaká ako tá na 
kríži, pretože ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval na 
kríži je ten, ktorý je na našich oltároch prinášaný rukami 
kňazov, Jeho služobníkov,. Ale pokiaľ ide o spôsob, akým 
je prinášaná, obeta omše sa odlišuje od obety kríža aj 
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keď si zachováva najintímnejší a najdôležitejší vzťah k 
nej. 

 
Aký je teda rozdiel a vzťah medzi obetou omše a kríža? 

Medzi obetou omše a kríža je ten rozdiel a vzťah, že 
na kríži sa Ježiš Kristus ponúkol sám tým, že prelial svoju 
Krv a priniesol zásluhy pre nás, zatiaľ čo na našich 
oltároch sa obetuje bez toho, aby prelial svoju krv a 
prináša nám plody svojho utrpenia a smrti. 

 
Aký ďalší vzťah má Obeta omše s Obetou kríža?  

Ďalším vzťahom Obety omše s Obetou kríža je, že 
Obeta Svätej omše predstavuje zmyslovým spôsobom 
preliatie Krvi Ježiša Krista na kríži, pretože v dôsledku 
slov premenenia, iba Telo nášho Spasiteľa sa 
sprítomňuje pod spôsobom chleba a iba Jeho Krv pod 
spôsobom vína; hoci prirodzeným sprítomnením a 
hypostatickým spojením je živý a skutočný Ježiš Kristus 
prítomný pod každým spôsobom. 

 
Je Obeta kríža jedinou obetou Nového Zákona? 

Obeta kríža je jedinou obetou Nového Zákona, 
pretože v nej náš Boh uspokojil Božiu spravodlivosť, 
získal všetky zásluhy potrebné pre našu spásu, a teda z 
jeho strany plne dosiahol naše vykúpenie. Avšak tieto 
zásluhy vzťahuje na nás pomocou prostriedkov, ktoré 
ustanovil vo svojej Cirkvi, medzi ktorými je svätá Obeta 
omše. 
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Prečo sa potom prináša svätá Obeta omše?  
Obeta omše sa prináša Bohu zo štyroch dôvodov: 

1. aby bol správne uctievaný, a preto sa nazýva 
Latreutická (uctievajúca);  

2. aby sa Mu ďakovalo za jeho láskavosť, a preto sa 
nazýva Eucharistická;  

3. aby sme s ním boli zmierení a uskutočnili sme 
zadosťučinenie za naše hriechy a aby sme 
pomohli dušiam v očistci, a preto sa nazýva 
Zmierlivá;  

4. aby sme získali všetky milosti, ktoré sú pre nás 
potrebné, a preto sa nazýva Impetratorická. 

 
Kto je ten, kto priniesol Bohu Obetu svätej omše?  

Prvým a hlavným nositeľom Obety svätej omše je 
Ježiš Kristus, zatiaľ čo kňaz je služobník, ktorý v mene 
Ježiša Krista prináša rovnakú obetu večnému Otcovi. 

 
Kto ustanovil Obetu svätej omše?  

Samotný Ježiš Kristus ustanovil Obetu svätej omše, 
keď ustanovil sviatosť Najsvätejšej sviatosti oltárnej a 
povedal, že to treba robiť na pamiatku Jeho umučenia. 
 
Komu sa prináša Svätá omša?  

Svätá omša sa prináša iba Bohu. 
 

Ak je Svätá omša prinášaná iba Bohu, prečo sa slávi toľko 
omší na počesť Najsvätejšej Panny Márie a Svätých?  

Svätá omša slávená na počesť Najsvätejšej Panny 
Márie a svätých je vždy obetou, ktorá sa prináša iba 
Bohu; hovorí sa, že sa slávi na počesť Najsvätejšej Panny 
Márie a svätých, aby poďakovali Bohu za dary, ktoré im 
dal a na ich príhovor, aby sme od Neho obdržali hojnejšie 
milosti, ktoré potrebujeme. 
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Kto má úžitok z plodov omše?  
Celá Cirkev má podiel na plodoch omše, ale 

obzvlášť:  
1. kňaz a tí, ktorí sú účastní na omši, pričom sú 

spojení s kňazom;  
2. tí, za ktorých sa omša slúži, živí aj mŕtvi. 
 
 

2. Spôsob účasti na omši 
 
Čo je potrebné na to, aby účasť na Svätej omši bola dobrá 
a prínosná?  

Aby účasť na omši bola dobrá a prínosná sú 
potrebné dve veci:  

1. skromnosť človeka a  
2. oddanosť srdca. 

 
V čom spočíva skromnosť človeka?  

Skromnosť človeka spočíva predovšetkým v tom, že 
je skromne oblečený, že dodržuje ticho a modlitbu a 
pokiaľ je to možné, zostáva kľačať s výnimkou čítania 
dvoch evanjelií, ktoré sa počúvajú postojačky. 

 
Aký je najlepší prejav pravej zbožnosti na Svätej omši?  

Pri účasti na Svätej omši je najlepším prejavom 
pravej zbožnosti nasledovné: (1) Od začiatku zjednotiť 
naše úmysly s kňazom a priniesť svätú Obetu Bohu z 
dôvodov, pre ktoré bola ustanovená. (2) Sprevádzať 
kňaza v každej modlitbe a konaní Obety. (3) Rozmýšľať 
nad umučením a smrťou Ježiša Krista a zo srdca 
nenávidieť naše hriechy, ktoré boli príčinou umučenia 
a smrti Ježiša Krista. (4) Ísť na Sväté prijímanie alebo, 
kým kňaz rozdáva Sv. prijímanie, prijať Sväté prijímanie 
aspoň duchovne. 
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Čo je duchovné Sväté prijímanie?  
Duchovné Sväté prijímanie je veľká túžba byť 

sviatostne zjednotený s Ježišom Kristom, napr. hovoriac: 
„Môj Pane Ježišu Kristu, túžim celým svojím srdcom, aby 
som bol dnes a navždy s Tebou spojený“; a potom robiť 
to isté, čo sa má robiť pred a po Svätom prijímaní. 

 
Bráni modlenie ruženca alebo iných modlitieb počas omše 
tomu, aby bola účasť na omši pre nás prínosná? 

Modlenie ruženca a iných modlitieb počas Svätej 
omše nám nebráni, aby bola účasť na omši pre nás 
prínosná, za predpokladu, že sa čo najviac snažíme 
sledovať jednotlivé časti svätej Obety. 

 
Je vhodné modliť sa za iných, keď sme účastní na omši?  

Áno, keď sme účastní na omši, odporúča modliť sa 
za iných, nakoľko Svätá omša je najvhodnejším časom zo 
všetkých časov na modlitbu za živých a mŕtvych. 
 
Čo máme robiť po Svätej omši?  

Po omši by sme mali poďakovať Bohu za to, že nám 
dovolil zúčastniť sa na tejto veľkej Obete a mali by sme 
prosiť o milosť za všetky omyly, ktorých sme sa počas 
nej dopustili. 

 
  



 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - SVIATOSTI 

145 

Kapitola 6. Sviatosť pokánia 
 

§ 1. Pokánie vo všeobecnosti 
 
Otázka: Čo je Sviatosť pokánia?  

Sviatosť pokánia, nazývaná aj spoveď je sviatosť, 
ktorú ustanovil Ježiš Kristus na odpustenie hriechov 
spáchaných po krste. 
 
Prečo bola táto sviatosť nazvaná pokáním?  

Táto sviatosť bola nazvaná pokáním, pretože na 
získanie odpustenia hriechov je potrebné ich kajúcne 
oľutovať a pretože ten, kto sa dopustil chyby, sa musí 
podrobiť pokániu, ktoré ukladá kňaz. 

 
Prečo sa táto sviatosť nazýva aj spoveď?  

Táto sviatosť sa tiež nazýva spoveď, pretože na 
odpustenie hriechov nestačí ich iba oľutovať, ale je 
potrebné ich aj vyznať kňazovi, to znamená vyspovedať 
sa z nich. 
 
Kedy ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť pokánia?  

Ježiš Kristus ustanovil sviatosť pokánia v deň svojho 
zmŕtvychvstania, keď vstúpiac do Večeradla dal 
slávnostne svojim apoštolom moc odpúšťať hriechy. 
 
Ako dal Ježiš Kristus moc svojim apoštolom odpúšťať 
hriechy?  

Ježiš Kristus dal svojim apoštolom moc odpúšťať 
hriechy takto: Dýchnuc na nich povedal: „Prijmite Ducha 
Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané.“ 
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Čo je podstatou sviatosti pokánia?  
Podstata sviatosti pokánia je rozdelená na vzdialenú 

a blízku. Vzdialená podstata sa skladá z hriechov, ktoré 
spáchal kajúcnik po krste a blízka sú samotné skutky 
kajúcnika, t. j. ľútosť, spoveď a zadosťučinenie. 

 
Aká je forma sviatosti pokánia?  

Forma sviatosti pokánia je táto: „A ja ťa rozhrešujem 
od tvojich hriechov.“ 
 
Kto je vysluhovateľom sviatosti pokánia?  

Vysluhovateľom sviatosti pokánia je kňaz poverený 
biskupom na vykonávanie spovede. 

 
Prečo hovoríme, že kňaz musí byť poverený biskupom?  

Kňaz musí byť splnomocnený biskupom na 
spovedanie, pretože na platné vysluhovanie tejto 
sviatosti moc samotného vysvätenia nestačí, ale je tiež 
potrebné právne zmocnenie, t. j. právomoc súdiť, ktorá 
musí byť udelená biskupom. 
 
Aké sú časti sviatosti pokánia?  

Časťami sviatosti pokánia sú ľútosť, spoveď a 
zadosťučinenie na strane kajúceho a rozhrešenie zo 
strany kňaza. 
 
Čo je ľútosť alebo zármutok nad hriechmi?  

Ľútosť alebo zármutok nad hriechmi je smútok 
duše, ktorý nás vedie k odmietnutiu spáchaných 
hriechov a rozhodnutiu už viac nehrešiť. 
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Čo znamená slovo ľútosť alebo zdrvenie?  
 Zdrvenie znamená rozdrvenie alebo zničenie na 

kusy, ako keď je kameň roztlčený a zredukovaný na 
prach. 

 
Prečo sa zármutok nad hriechmi nazýva ľútosť?  

Názov ľútosť je daný zármutku nad hriechmi, aby sa 
vyjadrilo, že tvrdé srdce hriešnika je určitým spôsobom 
zdrvené ľútosťou nad tým, že urazilo Boha. 
 
V čom spočíva vyspovedanie sa z hriechov?  

Vyspovedanie sa z hriechov spočíva v jednoznačnom 
obvinení sa z našich hriechov vyznaných spovedníkovi, 
aby sme získali rozhrešenie a prijali pokutu za ne. 

 
Prečo sa spovedanie nazýva obvinenie sa?  

Spovedanie sa nazýva obvinenie sa, pretože nesmie 
byť iba ľahkomyseľným vymenovaním, ale pravým 
a bolestným vyznaním našich hriechov. 
 
Čo je to zadosťučinenie alebo pokuta?  

Zadosťučinenie alebo pokuta je taká modlitba alebo 
iný dobrý skutok, ktorý spovedník udelí kajúcnikovi na 
odčinenie jeho hriechov. 
 
Čo je rozhrešenie?  

Rozhrešenie je veta, ktorú kňaz vyslovuje v mene 
Ježiša Krista, keď odpúšťa kajúcnikovi hriechy. 
 
Ktorá časť sviatosti pokánia je najpotrebnejšia zo 
všetkých častí?  

Zo všetkých častí sviatosti pokánia je 
najpotrebnejšia ľútosť, pretože bez nej nie je možné 
získať odpustenie hriechov, nakoľko ňou samotnou je 
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možné získať dokonalé odpustenie za predpokladu, že 
spolu s ňou existuje túžba, aspoň implicitne, ísť na 
spoveď. 
 
 

§ 2. Účinky a nevyhnutnosť sviatosti pokánia a 
dispozície, na jej správne prijatie. 

 
Aké sú účinky sviatosti pokánia?  

Sviatosť pokánia udeľuje milosť posväcujúcu, 
ktorou sa odpúšťajú smrteľné hriechy a tiež všedné 
hriechy, z ktorých sme sa vyspovedali a ktorých je nám 
ľúto; mení večný trest na časný trest, ktorý dokonca viac 
alebo menej zodpovedá našim dispozíciám; obnovuje 
zásluhy dobrých skutkov vykonaných pred spáchaním 
smrteľného hriechu; včas dáva pomoc duši pred 
opätovným upadnutím do hriechu a obnovuje pokoj 
svedomia. 

  
Je sviatosť pokánia nevyhnutná všetkým ľuďom pre ich 
spásu?  

Sviatosť pokánia je nevyhnutná pre spásu všetkým, 
ktorí po krste spáchali smrteľný hriech. 
 
Je dobré chodiť často na spoveď?  

Áno, spovedať sa často je úžasná vec, pretože 
sviatosť pokánia, okrem odpustenia hriechu, dáva 
milosti potrebné na ochranu pred hriechom v 
budúcnosti. 
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Má sviatosť pokánia silu odpúšťať všetky hriechy, bez 
ohľadu na to, aké sú početné alebo aké sú veľké? 

Sviatosť pokánia, ak je prijatá s potrebnou 
dispozíciou, má silu odpúšťať všetky hriechy, bez ohľadu 
na to aké sú početné alebo aké veľké sú. 

 
Koľko je podmienok potrebných na vykonanie dobrej 
spovede?  

Na vykonanie dobrej spovede je potrebných päť 
vecí:  

1. spytovanie svedomia;  
2. ľútosť nad tým, že sme urazili Boha;  
3. predsavzatie viac nehrešiť;  
4. vyznanie svojich hriechov;  
5. zadosťučinenie alebo pokuta. 

 
Čo by sme mali urobiť v prvom rade, aby sme vykonali 
dobrú spoveď?  

Aby sme vykonali dobrú spoveď, mali by sme najprv 
úprimne prosiť Boha, aby nám dal svetlo poznať všetky 
naše hriechy a silu zbaviť sa ich. 
 
 

§ 3. Spytovanie svedomia 
 
Čo je spytovanie svedomia?  

Spytovanie svedomia je dôsledné hľadanie hriechov 
spáchaných od poslednej dobrej spovede. 

 
Ako sa spytuje svedomie?  

Spytovanie svedomia sa uskutočňuje tým, že si pred 
Bohom starostlivo pripomíname všetky nevyspovedané 
hriechy, ktorých sme sa dopustili myšlienkami, slovami, 
skutkami a opomenutím, voči Božím prikázaniam 
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a Cirkevným prikázaniam a voči povinnostiam nášho 
stavu. 
 
Čo ďalšie by sme mali v sebe skúmať?  

Mali by sme sa tiež zamerať na naše zlé návyky a na 
príležitosti ku hriechu. 

 
Mali by sme sa pri spytovaní pokúsiť zistiť aj počet našich 
hriechov?  

Pri spytovaní by sme sa tiež mali snažiť zistiť počet 
našich smrteľných hriechov. 
 
Čo je potrebné preto, aby bol hriech smrteľný? 

Aby bol hriech smrteľný, sú potrebné tri veci:  
1. vážna záležitosť,  
2. plné vedomie,  
3. dokonalý súhlas vôle. 
 

Kedy má byť záležitosť považovaná za vážnu?  
Záležitosť je vážna, keď skúmaná vec je vo vážnom 

rozpore s Božími zákonmi a Jeho Cirkvou. 
 
Kedy sa hreší pri plnom vedomí?  

Plné vedomie hriechu je, keď vieme veľmi dobre, že 
robíme vážne zlo. 

 
Kedy je pri hrešení splnený dokonalý súhlas vôle? 

Dokonalý súhlas vôle je splnený pri hrešení, keď sa 
zámerne rozhodneme robiť vec, aj keď vieme, že tá vec je 
hriešna. 
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S akou starostlivosťou by sme si mali spytovať svedomie?  
Pri spytovaní svedomia sa vyžaduje rovnaká 

starostlivosť, ako sa používa pri veci veľkej dôležitosti. 
 

Koľko času treba venovať spytovaniu svedomia?  
Spytovaniu svedomia by sa malo venovať viac či 

menej času, podľa potrieb každého prípadu, to znamená 
podľa počtu alebo druhu hriechov, ktoré zaťažujú 
svedomie a podľa času, ktorý uplynul od poslednej 
dobrej spovede.  
 
Ako je možné uľahčiť si spytovanie svedomia?  

Spytovanie svedomia je možné si uľahčiť tým, že si 
spytujeme svedomie každý večer pred skončením dňa. 
 
 

§ 4. Ľútosť 
 
Čo je ľútosť nad hriechom?  

Ľútosť nad hriechom spočíva v zármutku duše a v 
úprimnom nenávidení urážky Boha. 
 
Koľko druhov ľútosti existuje?  

Existujú dva druhy ľútosti: dokonalá alebo  
nedokonalá ľútosť. 
 
Čo je dokonalá ľútosť?  

Dokonalá ľútosť je smútok duše nad tým, že urazila 
Boha, pretože On je nekonečne dobrý a hoden toho, aby 
bol milovaný kvôli Nemu samotnému. 
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Prečo nazývame ľútosť dokonalou ľútosťou?  
Ľútosť nazývame aj dokonalou ľútosťou z dvoch 

dôvodov:  
1. Pretože sa týka dobroty samotného Boha a nie 

našej vlastnej výhody alebo straty.  
2. Pretože nám umožňuje okamžite získať 

odpustenie hriechov, hoci povinnosť vyspovedať 
sa z nich, stále zostáva. 

 
Takže dokonalá ľútosť nám získava odpustenie našich 
hriechov nezávisle od spovede?  

Dokonalá ľútosť nám nezískava odpustenie našich 
hriechov nezávisle od spovede, pretože vždy zahŕňa 
zámer vyspovedať sa z nich. 

 
Prečo dokonalá ľútosť spôsobuje, že sa v nás obnovuje 
milosť Božia?  

Dokonalá ľútosť spôsobuje tento účinok, pretože 
vychádza z lásky, ktorá nemôže existovať v duši spolu s 
hriechom. 
 
Čo je nedokonalá ľútosť?  

Nedokonalá ľútosť je tá, keď ľutujeme, že sme 
urazili Boha, pretože On je náš Najvyšší sudca, to 
znamená zo strachu z trestu, ktorý si zaslúžime v tomto 
alebo v budúcom živote, alebo kvôli samotnej špine 
hriechu. 

 
Aké vlastnosti musí mať ľútosť, aby bola pravou 
ľútosťou?  

Ľútosť, aby bola pravou ľútosťou, musí mať štyri 
vlastnosti: musí byť vnútorná, nadprirodzená, najväčšia 
a všeobecná. 
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Čo sa myslí tým, že ľútosť musí byť vnútorná?  
To znamená, že musí existovať v srdci a vôli, a nie v 

slovách samotných. 
 
Prečo musí byť ľútosť vnútorná?  

Ľútosť musí byť vnútorná, pretože vôľa, ktorá sa 
hriechom odlúčila od Boha, sa musí vrátiť k Bohu tým, že 
sa zbavíme spáchaného hriechu. 
 
Čo sa myslí tým, že ľútosť musí byť nadprirodzená?  

To znamená, že musí byť v nás vzbudená milosťou 
Božou a počatá pohnútkou viery. 
 
Prečo musí byť ľútosť nadprirodzená?  

Ľútosť musí byť nadprirodzená, pretože cieľ ku 
ktorému je nasmerovaná je nadprirodzený, a to Božie 
ospravedlnenie, získanie milosti posväcujúcej a právo na 
večnú slávu. 

 
Objasnite rozdiel medzi prirodzenou a nadprirodzenou 
ľútosťou.  

Kto ľutuje, že ublížil Bohu, pretože Boh je 
nekonečne dobrý a hoden toho, aby bol milovaný pre 
Neho samotného, zo straty neba a zaslúženia si pekla 
alebo kvôli vnútornej škodlivosti hriechu, má 
nadprirodzenú ľútosť, pretože všetko toto sú pohnútky 
viery. Naopak, ten, kto ľutuje iba kvôli poklesnutiu alebo 
trestom uloženým ľuďmi alebo kvôli nejakej čisto 
dočasnej strate, má prirodzenú ľútosť, pretože ľutuje len 
z ľudských pohnútok. 
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Prečo musí byť ľútosť najväčšia?  
Ľútosť musí byť najväčšia, pretože sa musíme 

pozerať na hriech a nenávidieť ho ako najväčšie zlo zo 
všetkých ziel, pretože je to urážka Boha. 
 
Musíme plakať, aby sme mali ľútosť nad hriechom, ako to 
niekedy robíme v dôsledku nešťastí v tomto živote?  

Nie je potrebné prelievať slzy ľútosti pre naše 
hriechy, stačí ak si vo svojom srdci robíme viac z toho, že 
sme urazili Boha, než z akéhokoľvek iného nešťastia. 
 
Čo sa myslí tým, že ľútosť musí byť všeobecná?  

To znamená, že ľútosť musí pokrývať každý 
spáchaný smrteľný hriech. 
 
Prečo by mala ľútosť pokrývať každý smrteľný hriech?  

Pretože ten, kto neľutuje čo i len jeden smrteľný 
hriech, zostáva stále nepriateľom Boha. 

 
Čo musíme urobiť, aby sme mali ľútosť nad našimi 
hriechmi?  

Aby sme mali ľútosť nad našimi hriechmi, mali by 
sme o to prosiť Boha, celým svojim srdcom a vzbudiť si 
ju pomyslením na veľké zlo, ktoré sme spôsobili 
zhrešením. 

 
Čo je treba urobiť, aby sme si uznali a znenávideli svoje 
hriechy?  

Na to, aby som v sebe uznal a znenávidel svoje 
hriechy:  

1. musím uvažovať o prísnosti nekonečnej Božej 
spravodlivosti a o škodlivosti hriechu, ktorý 
poškvrnil moju dušu, a ktorým som sa stal hoden 
večného trestu pekla;  
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2. musím uvažovať nad tým, že hriechom som stratil 
milosť, priateľstvo a synovstvo Božie a dedičstvo 
nebies; 

3. že som urazil môjho Vykupiteľa, ktorý zomrel za 
mňa a že moje hriechy spôsobili jeho smrť;  

4. že som pohŕdal mojim Stvoriteľom a mojim 
Bohom, že som sa obrátil chrbtom k Tomu, ktorý 
je mojim Najvyšším Dobrom a hodným byť 
milovaným nadovšetko ostatné a hodným byť 
toho, aby sa Mu verne slúžilo. 

 
Mali by sme mať veľkú starosť o to, aby sme mali pravú 
ľútosť za naše hriechy, keď ideme na spoveď?  

Keď ideme na spoveď určite by sme mali mať veľkú 
starosť o to, aby sme mali pravú ľútosť nad našimi 
hriechmi, pretože to je zo všetkého najdôležitejšie; a ak 
chýba ľútosť, spoveď nie je dobrá. 

 
Ak má niekto iba všedné hriechy, musí ich oľutovať 
všetky?  

Ak má človek iba všedné hriechy, stačí aby sa 
vyspovedal z niektorých z nich, aby jeho spoveď bola 
platná; ale na to, aby mu boli odpustené všetky, je 
potrebné vyspovedať sa zo všetkého čoho sa dopustil a 
na čo si spomína. 

 
Ak má človek iba všedné hriechy a ak neoľutuje čo i len 
jeden z nich, vykoná dobrú spoveď?  

Ak sa človek vyspovedá iba zo všedných hriechov, 
bez ľútosti nad čo i len jedným z nich, jeho spoveď je 
zbytočná; navyše by bolo svätokrádežou, keby 
neprítomnosť ľútosti bola vedomá. 
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Čo treba urobiť, aby sa spovedanie iba zo všedných 
hriechov stalo bezpečnejším?  

Aby bola spoveď iba zo všedných hriechov 
bezpečnejšia, je rozumné spovedať sa s úprimnou 
ľútosťou z niektorých závažných hriechov z minulosti, aj 
keď sme sa z nich už vyspovedali. 

 
Je dobré často vykonať skutok kajúcnosti?  

Je dobré a najdôležitejšie, aby sme často a najmä 
pred spaním, konali skutok kajúcnosti, alebo vtedy keď 
vieme, že máme alebo sa obávame, že sme upadli do 
smrteľného hriechu, aby sme čo najskôr obnovili Božiu 
milosť. Táto činnosť nám uľahčí získať od Boha milosť 
konania podobných skutkov v čase našej najväčšej 
potreby, to znamená, v nebezpečenstve smrti. 
 
 

§ 5. Dobré predsavzatie 
 
V čom spočíva dobré predsavzatie?  

Dobré predsavzatie spočíva v rozhodnej vôli v 
budúcnosti nehrešiť a použiť všetky potrebné 
prostriedky, aby sme sa tomu vyhli. 
 
Aké podmienky musia byť splnené, aby bolo predsavzatie 
dobré?  

Aby bolo predsavzatie dobré, mali by byť splnené tri 
hlavné podmienky: malo by byť absolútne, všeobecné a 
účinné. 
 
Čo znamená absolútne predsavzatie?  

To znamená, že predsavzatie by nemalo byť 
obmedzené časom, miestom alebo osobou. 
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Čo znamená všeobecné predsavzatie?  
Znamená to, že by sme sa mali vyhýbať všetkým 

smrteľným hriechom, tak už spáchaným, ako aj tým 
ktoré ešte môžeme spáchať. 

 
Čo znamená účinné predsavzatie?  

To znamená, že musíme mať odhodlanú vôľu skôr 
všetko stratiť, ako by sme mali spáchať ďalší hriech; 
vyhnúť sa nebezpečným príležitostiam k hriechu; 
potlačiť naše zlé návyky; a plniť záväzky, ku ktorým sme 
sa ako dôsledok za naše hriech zaviazali. 

 
Čo sa myslí zlým návykom?  

Zlý návyk znamená nadobudnutú dispozíciu ľahko 
upadnúť do tých hriechov, na ktoré sme si zvykli. 
 
Čo treba urobiť, aby sa napravili zlé návyky?  

Aby sme napravili zlé návyky, musíme sa skúmať, 
veľa sa modliť, často chodiť na spoveď, mať dobrého 
duchovného vodcu a plniť rady a nápravné opatrenia, 
ktoré nám dáva. 

 
Čo sa myslí nebezpečnou príležitosťou k hriechu? 

Nebezpečnou príležitosťou k hriechu sú všetky 
možné okolnosti času, miesta, osoby alebo veci, ktoré nás 
svojou povahou alebo kvôli našej krehkosti vedú k 
spáchaniu hriechu. 

 
Sme prísne zaviazaní vyhýbať sa nebezpečným 
príležitostiam?  

Sme prísne zaviazaní vyhýbať sa tým nebezpečným 
príležitostiam, ktoré nás zvyčajne vedú k spáchaniu 
smrteľného hriechu a ktoré sa nazývajú bezprostredné 
príležitosti k hriechu. 
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Čo má robiť osoba, ktorá sa nemôže vyhnúť určitej 
príležitosti k hriechu?  

Osoba, ktorá sa nemôže vyhnúť určitej príležitosti k 
hriechu, by sa mala s touto záležitosťou zveriť 
spovedníkovi a poslúchnuť jeho radu. 

 
Aké úvahy nám pomôžu urobiť dobré predsavzatie?  

K dosiahnutiu dobrého predsavzatia nám pomáhajú 
rovnaké úvahy, ako tie ktoré sú účinné pri vzbudzovaní 
si ľútosti; to znamená uvažovanie o motívoch, pre ktoré 
sa máme obávať Božej spravodlivosti a milovať Jeho 
nekonečnú dobrotu. 

 
 

§ 6. Vyznanie hriechov spovedníkovi 
 
Po tom ako ste sa správne pripravili na spoveď 
spytovaním svedomia, vzbudením si ľútosti a prijatím 
dobrého predsavzatia, čo je treba ešte urobiť?  

Po riadnej príprave na spoveď spytovaním si 
svedomia, vzbudením si ľútosti a rozhodnutím zmeniť 
sa, je potrebné ísť vyznať hriechy pred spovedníkom, 
aby som dostal rozhrešenie. 

 
Ktoré hriechy sme povinní vyznať?  

Musíme vyznať všetky naše smrteľné hriechy, je 
však dobré vyznať aj naše všedné hriechy. 
 
Aké črty by malo mať vyznanie hriechov alebo spoveď?  

Hlavné črty, ktoré by vyznanie našich hriechov malo 
mať, sú: malo by byť pokorné, úplné, úprimné, obozretné 
a stručné. 
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Čo znamená, že vyznanie by malo byť pokorné? 
To, že vyznanie by malo byť pokorné, znamená že 

kajúcnik by sa mal vyznať svojmu spovedníkovi bez 
pýchy a vychvaľovania ale s pocitmi toho, kto je vinný, 
kto vyznáva svoju vinu a kto sa objaví pred svojim 
sudcom. 

 
Čo znamená, že vyznanie by malo byť úplné?  

To, že vyznanie by malo byť úplné, znamená že 
všetky smrteľné hriechy, ktorých sme si vedomí, že sme 
ich spáchali od našej poslednej dobrej spovede, musia 
byť vyznané spolu s okolnosťami a ich počtom. 
 
Aké okolnosti musia byť spomenuté, aby vyznanie bolo 
úplné?  

Aby vyznanie bolo úplné, musia byť oznámené 
okolnosti, ktoré menia druh hriechu. 

 

Ktoré sú okolnosti, ktoré menia druh hriechu?  
Okolnosti, ktoré menia druh hriechu, sú:  
1. tie, ktorými sa hriešny čin stáva zo všedného 

smrteľným;  
2. tie, ktorými hriešny čin v sebe obsahuje 

zlomyseľnosť dvoch alebo viacerých smrteľných 
hriechov. 

 

Uveďte príklad okolnosti, ktorá robí všedný hriech 
smrteľným.  

Ak by sa niekto ospravedlňoval, že musel klamať a 
tým by spôsobil vážnu škodu druhému, je povinný 
oznámiť túto okolnosť, ktorá mení lož z všetečnej lži na 
závažnú škodlivú lož. 
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Uveďte príklad okolnosti, na základe ktorej jeden hriešny 
čin v sebe obsahuje zlo dvoch alebo viacerých hriechov.  

Ak by niekto ukradol posvätný objekt, je potrebné 
vyznať sa z tej okolnosti, ktorá ku krádeži pridala aj zlo 
svätokrádeže. 

 
Ak si kajúcnik nie je istý tým, či sa dopustil hriechu, musí 
to vyznať?  

Ak si kajúcnik nie je istý tým, či sa dopustil hriechu, 
nie je povinný ho vyznať a keby ho vyznal, mal by dodať, 
že si nie je istý, či sa ho dopustil. 

 
Čo má robiť ten, kto si nepamätá presný počet svojich 
hriechov?  

Ten, kto si zreteľne nespomína na počet svojich 
hriechov, musí spomenúť počet, ktorý je k tomu 
najbližšie. 

 
Koná dobrú spoveď ten, kto sa pre svoju zábudlivosť 
nevyzná zo smrteľného hriechu alebo nevyhnutnej 
okolnosti?  

Kto sa z čírej zábudlivosti nevyzná zo smrteľného 
hriechu alebo nevyhnutnej okolnosti, vykoná dobrú 
spoveď, za predpokladu, že sa usilovne snažil spomenúť 
si na to. 

 
Ak si na smrteľný hriech, zabudnutý pri spovedi, neskôr 
spomenieme, musíme ho vyznať pri ďalšej spovedi? 

Ak si na smrteľný hriech, zabudnutý pri spovedi, 
neskôr spomenieme, musíme ho vyznať pri ďalšej 
spovedi. 
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Čoho sa dopúšťa ten, kto kvôli hanbe alebo inej pohnútke 
úmyselne pri spovedi zatají smrteľný hriech?  

Kto kvôli hanbe alebo inej pohnútke úmyselne pri 
spovedi zatají smrteľný hriech, znesväcuje sviatosť a v 
dôsledku toho je vinný z veľmi veľkej svätokrádeže. 

 
Akým spôsobom musí uľahčiť svojmu svedomiu ten, kto 
vo svojej spovedi úmyselne zatajil smrteľný hriech?  

Kto úmyselne zatajil smrteľný hriech pri spovedi, 
musí odhaliť svojmu spovedníkovi zatajený hriech, 
povedať, pri koľkých spovediach ho zatajil a vykonať 
všetky tieto spovede znova, od poslednej dobrej spovede. 

 
Čo by si mal uvedomiť kajúcnik, ktorý je pokúšaný zatajiť 
hriech pri spovedi?  

Ten, kto je pokúšaný zatajiť smrteľný hriech pri 
spovedi, by si mal uvedomiť:  

1. že sa nehanbil hrešiť v prítomnosti Boha, ktorý 
všetko vidí;  

2. že je lepšie vyznať svoj hriech v tajnosti 
spovedníkovi ako žiť trápený hriechom, zomrieť 
smrťou v nešťastí a byť pokrytý hanbou pred 
celým svetom v deň súdu sveta;  

3. že spovedník je viazaný spovedným tajomstvom 
pod najťažším hriechom a pod hrozbou ťažkých 
trestov, či už v súčasnosti alebo na večnosti. 

 
Čo znamená, že vyznanie by malo byť úprimné?  

Povedať, že vyznanie by malo byť úprimné, 
znamená to, že musíme odhaliť naše hriechy tak, ako sú, 
bez toho, aby sme ich ospravedlňovali, znižovali ich 
alebo ich zvyšovali. 
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Čo sa myslí tým, že vyznanie by malo byť obozretné?  
To, že vyznanie by malo byť obozretné, znamená, že 

pri vyznávaní našich hriechov by sme mali používať čo 
najšetrnejšie slová a byť na pozore pred odhalením 
hriechov iných. 

 
Čo sa myslí tým, že by vyznanie malo byť stručné? 

To, že vyznanie by malo byť stručné, znamená že by 
sme nemali povedať nič, čo by bolo zbytočné pre účely 
spovede. 

 
Nie je to ťažké bremeno, byť zaviazaný vyznať svoje 
hriechy druhému, najmä ak sú to hanebné hriechy?  

Aj keď môže byť ťažké vyznať svoje hriechy 
druhému, musí sa to urobiť, pretože je to Boží príkaz a 
pretože odpustenie nemôže byť získané iným spôsobom 
a navyše preto, že ťažkosť je vyvážená mnohými 
výhodami a veľkými útechami. 

 
 

§ 7. Ako vykonať dobrú spoveď 
 
Ako sa predstavíme spovedníkovi?  

Kľačaním pri nohách spovedníka hovorím: 
„Požehnaj mi, Otče, lebo som zhrešil.“ 

 
Čo robíte, kým vás spovedník požehná?  

Pokorne skloním hlavu, aby som prijal požehnanie a 
urobím znamenie kríža. 

 
Čo poviete po znamení kríža?  

Keď som urobil znamenie kríža, hovorím: 
„Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii 
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vždy Panne, všetkým svätým a tebe, môj duchovný  otče, 
že som zhrešil.“ 

 
A čo potom musíš povedať?  

Potom musím povedať: „Naposledy som bol na 
spovedi pred takou dobou, skrze Božiu milosť som dostal 
rozhrešenie, vykonal pokánie a išiel na sväté prijímanie.“ 
Potom sa vyznám zo svojich hriechov. 

 
Keď skončíš s vyznaním zo svojich hriechov, čo urobíš?  

Keď som skončil vyznanie mojich hriechov, poviem: 
„Obviňujem sa tiež zo všetkých svojich hriechov môjho 
minulého života, najmä z tých proti tej alebo onej cnosti“ 
- napríklad proti čistote alebo proti štvrtému prikázaniu, 
atď. 
 
Čo by sa malo povedať po tomto vyznaní?  

Malo by sa povedať: „Pre všetky tieto hriechy a pre 
tie, ktoré si nepamätám, prosím z celého srdca o 
odpustenie Božie a o pokutu a rozhrešenie od vás, môj 
duchovný otče.“ 

 
Po skončení vyznania vašich hriechov, čo treba ešte 
urobiť?  

Po skončení vyznania z mojich hriechov by som mal 
úctivo počúvať to, čo spovedník hovorí, prijať pokutu s 
úprimným úmyslom vykonať ju a zo srdca obnoviť svoj 
skutok ľútosti, keď mi je udeľované rozhrešenie. 

 
Po tom, čo ste dostali rozhrešenie, čo ešte treba urobiť?  

Keď som dostal rozhrešenie, mal by som poďakovať 
Pánovi, čo najskôr vykonať svoju pokutu a uskutočniť 
rady spovedníka. 
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§ 8. Rozhrešenie 
 
Musia spovedníci vždy dať rozhrešenie tým, ktorí k nim 
idú na spoveď?  

Na základe úsudku by spovedníci mali dať 
rozhrešenie iba tým, ktorí sú disponovaní na jeho 
prijatie. 

 
Môžu niekedy spovedníci odložiť alebo odmietnuť dať 
rozhrešenie?  

Spovedníci nielen môžu, ale musia odložiť alebo 
odmietnuť dať rozhrešenie v niektorých prípadoch, aby 
nebola znesvätená sviatosť. 
 
Akí sú tí kajúcnici, ktorí sú považovaní za zle 
disponovaných a ktorým sa rozhrešenie musí spravidla 
odmietnuť alebo odložiť?  

Kajúcnici, ktorí sú považovaní za zle disponovaných, 
sú najmä:  

1. tí, ktorí nepoznajú hlavné tajomstvá svojej viery, 
alebo ktorí nedbajú na to, aby sa naučili pravdy 
kresťanskej náuky, ktoré sú povinní poznať 
podľa svojho stavu;  

2. tí, ktorí sú veľmi nedbalí pri spytovaní svojho 
svedomia, ktorí nevykazujú žiadne známky 
ľútosti alebo pokánia;  

3. tí, ktorí sú schopní, ale nie sú ochotní obnoviť 
dobro u iných alebo ich reputáciu, ktorú zranili;  

4. tí, ktorí zo srdca neodpúšťajú svojim nepriateľom; 
5. tí, ktorí nevyužívajú prostriedky potrebné na 

nápravu svojich zlých návykov;  
6. tí, ktorí neopúšťajú najbližšie príležitosti k 

hriechu. 
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Nie je spovedník príliš prísny, keď odmieta dať 
rozhrešenie, pretože neverí, že kajúcnik je dostatočne 
dobre disponovaný?  

Spovedník, ktorý odmieta dať rozhrešenie, pretože 
neverí, že kajúcnik je dostatočne dobre disponovaný, nie 
je príliš prísny. Naopak, je veľmi láskavý a pôsobí ako 
dobrý lekár, ktorý skúša všetky prostriedky, dokonca aj 
tie, ktoré sú nepríjemné a bolestivé, aby zachránil život 
svojho pacienta. 

 
Mal by hriešnik, ktorému je rozhrešenie odložené alebo 
odmietnuté, zúfať alebo úplne prestať chodiť na spoveď?  

Hriešnik, ktorému je rozhrešenie odložené alebo 
odmietnuté, by nemal zúfať alebo úplne prestať chodiť 
na spoveď. Naopak, mal by sa pokoriť, priznať si svoj 
žalostný stav, využiť dobrú radu svojho spovedníka a tak 
sa čo najskôr dostať do stavu, ktorý si zaslúži 
rozhrešenie. 
 
Čo by mal urobiť kajúcnik, pokiaľ ide o výber spovedníka?  

Skutočný kajúcnik by sa mal dôsledne odporučiť 
Bohu, aby mu pomohol vybrať zbožného, múdreho a 
obozretného spovedníka, do rúk ktorého by sa mal 
vložiť, poslúchať ho ako svojho sudcu a lekára. 
 
 

§ 9. Zadosťučinenie alebo pokuta 
 
Čo je to zadosťučinenie?  

Zadosťučinenie, ktoré sa nazýva aj sviatostná 
pokuta, je jedným z úkonov kajúcnika, pri ktorom 
konaním skutkov uložených spovedníkom robí 
zadosťučinenie za svoje hriechy voči Božej 
spravodlivosti. 
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Je kajúcnik viazaný, aby prijal pokutu, ktorú mu 
spovedník uložil?  

Áno, kajúcnik je povinný prijať pokutu, ktorá mu 
bola spovedníkom uložená, ak ju môže vykonať, a ak 
nemôže, mal by to pokorne povedať a poprosiť o nejakú 
inú pokutu. 

 
Kedy má byť pokuta vykonaná?  

Ak spovedník nestanovil žiadny čas, pokuta by sa 
mala vykonať čo najskôr ako je to vhodné a najneskôr do 
času trvania stavu milosti. 

 
Ako by sa mala pokuta vykonať?  

Pokuta by sa mala vykonať úplne a zbožne. 
 
Prečo sa pri spovedi ukladá pokuta?  

Pokuta sa ukladá, pretože po sviatostnom 
rozhrešení, ktoré odpúšťa hriech a jeho večný trest, vo 
všeobecnosti zostáva dočasný trest, ktorý treba 
podstúpiť buď na tomto svete, alebo v očistci. 

 
Prečo náš Pán chcel odpustiť všetky tresty za hriechy 
sviatosťou krstu a nie vo sviatosti pokánia?  

Náš Pán chcel odpustiť všetky tresty za hriechy 
sviatosťou krstu a nie vo sviatosti pokánia, pretože 
hriechy po krste sú oveľa ťažšie, sú spáchané pri plnom 
vedomí a s väčšou nevďačnosťou k Božiemu dobrodeniu 
a tiež preto, aby povinnosť zadosťučinenia za ne nám 
mohla zabrániť, aby sme opäť upadli do hriechu. 
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Môžeme sami urobiť Bohu zadosťučinenie?  
Sami nemôžeme urobiť Bohu zadosťučinenie, ale 

určite to môžeme urobiť tým, že sa spojíme s Ježišom 
Kristom, ktorý dáva hodnotu našim skutkom zásluhou 
Jeho umučenia a smrti. 

 
Je pokuta, ktorú nám spovedník ukladá, vždy postačujúca 
na odpustenie trestu, ktorý zostáva v dôsledku našich 
hriechov?  

Pokuta, ktorú spovedník ukladá, zvyčajne nie je 
dostatočná na odpustenie trestu, ktorý zostáva v 
dôsledku našich hriechov, a preto sa musíme snažiť 
doplniť ju iným dobrovoľným pokáním. 
 
Aké sú skutky pokánia?  

Skutky pokánia sa môžu obmedziť na tri druhy: 
modlitbu, pôst a almužnu. 
 
Čo znamená modlitba?  

Modlitbou sa rozumie každý druh zbožného úkonu. 
 
Čo znamená pôst?  

Pôstom sa rozumie každý druh umŕtvenia. 
 
Čo sa myslí pod slovom almužna?  

Almužnou sa myslí každá duchovná alebo telesná 
práca milosrdenstva. 

 
Ktorá pokuta je záslužnejšia, tá ktorú udeľuje spovedník, 
alebo tá, ktorú robíme podľa vlastného výberu?  

Pokuta, ktorú ukladá spovedník je záslužnejšia, 
pretože tým, že je súčasťou sviatosti, získava väčšiu 
hodnotu zo zásluh na utrpení Ježiša Krista. 
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Idú do neba priamo tí, ktorí zomreli po tom, ako dostali 
rozhrešenie, ale ešte pred tým ako úplne zadosťučinili 
Božej spravodlivosti?  

Nie, oni idú do očistca, aby zadosťučinili Božej 
spravodlivosti a boli dokonale očistení. 
 
Môžeme zmierniť bolesti dušiam v očistci?  

Áno, dušiam v očistci môžeme zmierniť bolesti 
našimi modlitbami, almužnami, všetkými našimi ďalšími 
dobrými skutkami a odpustkami, ale predovšetkým 
svätou Obetou omše. 
 
Okrem pokuty, čo ešte musí po spovedi kajúcnik vykonať?  

Okrem vykonania pokuty po spovedi musí kajúcnik, 
ak zranil dobro iného alebo jeho povesť, alebo ak mu 
spôsobil ujmu, musí čo najskôr ako je to len možné a ako 
je to schopný urobiť, obnoviť jeho dobro, obnoviť jeho 
česť a napraviť ujmu. 

 
Ako možno napraviť ujmu?  

Spôsobenú ujmu možno napraviť odstránením 
príležitosti k nej a tým, že slovom a skutkom posilníme 
tých, ktorým sme ublížili. 
 
Ako by sme mali urobiť zadosťučinenie tomu, koho sme 
urazili?  

Urobiť zadosťučinenie tomu, koho sme urazili, by 
sme mali tým, že ho požiadame o odpustenie, alebo inou 
vhodnou nápravou. 
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Aké ovocie nám prináša dobrá spoveď?  
Dobrá spoveď:  
1. odpúšťa hriechy, ktoré sme spáchali a dáva nám 

milosť Božiu;  
2. obnovuje v nás pokoj a kľud svedomia;  
3. opätovne otvára brány neba a mení večné tresty 

pekla na dočasné tresty;  
4. chráni nás od opätovného upadnutia do hriechu a 

robí nás schopnými mať účasť na poklade 
odpustkov. 

 
 

§ 10. Odpustky 
 
Čo sú odpustky?  

Odpustky znamenajú odpustenie dočasného trestu, 
ktorý je splatný z dôvodu našich hriechov, ktoré čo sa 
týka ich viny už boli odpustené - znamenajú odpustenie, 
ktoré Cirkev udelila mimo sviatosť pokánia. 

 
Od koho dostala Cirkev právomoc udeľovať odpustky? 

Cirkev dostala právomoc udeľovať odpustky od 
Ježiša Krista. 
 
Akým spôsobom Cirkev prostredníctvom odpustkov 
odpúšťa dočasný trest?  

Cirkev prostredníctvom odpustkov odpúšťa 
dočasný trest tým, že sa na nás vzťahujú nadprirodzené 
zásluhy Ježiša Krista, Panny Márie a svätých, ktoré tvoria 
to, čo je známe ako poklad Cirkvi. 
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Kto má právomoc udeliť odpustky?  
V celej Cirkvi má iba pápež právomoc udeľovať 

odpustky a biskup vo svojej vlastnej diecéze podľa práva, 
ktoré mu udelil pápež. 
 
Koľko druhov odpustkov existuje?  

Sú dva druhy odpustkov: plnomocné (úplné) 
a neplnomocné (čiastočné). 

 
Čo sú plnomocné odpustky?  

Plnomocné odpustky sú tie, ktorými sa odpúšťa celý 
dočasný trest z dôvodu našich hriechov. Preto, ak niekto 
zomrie po tom, čo získal takéto odpustky, išiel by rovno 
do neba, pretože bol úplne oslobodený od bolestí očistca. 

 
Čo sú neplnomocné odpustky?  

Neplnomocné odpustky sú tie, pri ktorých sa 
odpúšťa len časť dočasných trestov kvôli našim 
hriechom. 
 
Prečo Cirkev udeľuje odpustky?  

Pri udeľovaní odpustkov má Cirkev v úmysle 
pomôcť našej neschopnosti odvrátiť všetky dočasné 
tresty na tomto svete tým, že prostredníctvom zbožných 
skutkov a kresťanskej lásky nám umožňuje získať to, čo 
v prvom období kresťanstva bolo získané prísnymi 
kánonickými pokutami. 

 
Čo sa myslí štyridsaťdňovými alebo stodňovými alebo 
sedem ročnými a inými odpustkami?  

Štyridsaťdňovými alebo stodňovými alebo sedem 
ročnými a inými odpustkami, sa myslí odpustenie takého 
dočasného trestu, ktorý by sa vyrovnal sto alebo 
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štyridsať dňovému, alebo sedem ročnému trestu 
predpísanému Cirkvou v dávnom období. 
 
Akú hodnotu máme pripisovať odpustkom?  

Odpustkom by sme mali pripisovať najväčšiu 
hodnotu, pretože prostredníctvom nich zadosťučiníme 
Božej spravodlivosti a získame skôr a ľahšie nárok na 
nebo. 

 
Aké sú podmienky potrebné na získanie odpustkov?  

Podmienky potrebné na získanie odpustkov sú:  
1. stav milosti (prinajmenšom na konci úkonov) a 

oslobodenie od tých všedných chýb, ktorých 
potrestanie chceme zrušiť;  

2. splnenie všetkých úkonov, ktoré Cirkev nariaďuje 
pre získanie odpustkov;  

3. úmysel získať ich. 
 

Môžu byť odpustky použité pre duše v očistci?  
Áno, odpustky môžu byť použité pre duše v očistci, 

keď ten kto ich udeľuje, povie, že tak môžu byť použité. 
 
Čo je jubileum?  

Jubileum, ktoré sa zvyčajne udeľuje každých 
dvadsaťpäť rokov, je plnomocným odpustkom, ku 
ktorému sú priradené mnohé privilégiá a špeciálne 
úľavy, ako sú možnosť získať rozhrešenie z určitých 
vyhradených hriechov a cenzúr a zmene niektorých 
sľubov. 
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Kapitola 7. Sviatosť posledného pomazania 
 
Čo je posledné pomazanie?  

Posledné pomazanie je sviatosť ustanovená pre 
duchovnú aj pre časnú úľavu chorých v nebezpečenstve 
smrti. 

 
Aké sú účinky posledného pomazania?  

Sviatosť posledného pomazania má nasledujúce 
účinky:  

1. zväčšuje milosť posväcujúcu;  
2. odpúšťa všedné hriechy a tiež smrteľné hriechy, 

ktoré chorá osoba, ak ich ľutuje, nie je schopná 
vyznať; 

3. odstraňuje slabosť a lenivosť, ktoré zostávajú aj 
po získaní odpustenia hriechov;  

4. dáva silu trpezlivo znášať choroby, odolávať 
pokušeniu a umierať sviatostne; 

5. pomáha nám obnoviť zdravie tela, ak je to pre 
dobro duše. 

 
Kedy má byť prijaté posledné pomazanie?  

Posledné pomazanie by malo byť prijaté, keď je 
choroba závažná a potom keď chorá osoba, ak je to 
možné, prijala sviatosti pokánia a Najsvätejšiu sviatosť 
oltárnu. Je tiež dobré prijať ho, pokiaľ je dotyčný pri 
užívaní zmyslov a má stále ešte nejakú nádej na 
vyzdravenie. 
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Prečo je dobré prijať posledné pomazanie, keď je chorý 
človek ešte pri užívaní zmyslov a kým má stále ešte 
nejakú nádej na vyzdravenie?  

Je dobré prijať posledné pomazanie, kým je chorý 
človek stále pri užívaní svojich zmyslov a pokiaľ má stále 
nejakú nádej na vyzdravenie, pretože:  

1. takto ho dostáva pri lepšej disponovanosti a je 
teda schopný získať z toho väčšie ovocie;  

2. táto sviatosť obnovuje zdravie tela (pokiaľ je to 
pre dobro duše) tým, že pomáha silám prírody a 
preto by sa nemala odkladať, kým sa nestratí 
všetka nádej na vyzdravenie. 

 
S akými dispozíciami by mala byť prijatá sviatosť 
posledného pomazania?  

Hlavné dispozície pre prijatie posledného 
pomazania sú: byť v stave milosti; mať dôveru v silu tejto 
sviatosti a v Božie milosrdenstvo a byť zmierený s vôľou 
Pána. 

 
Aké by mali byť pocity chorého človeka, keď uvidí kňaza?  

Pri pohľade na kňaza by mal chorý človek 
poďakovať Bohu za to, že ho poslal a mal by s radosťou 
prijať výhody náboženstva, o ktoré ak je toho schopný, 
by mal sám požiadať. 
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Kapitola 8. Sviatosť posvätného rádu 
 
Čo je sviatosť posvätného rádu?  

Sviatosť posvätného rádu je sviatosť, ktorá dáva 
právomoc vykonávať posvätné povinnosti spojené s 
uctievaním Boha a spásou duší a ktorá vtláča charakter 
Božieho služobníka do duši toho, kto ju prijíma. 

 
Prečo sa nazýva rádom?  

Je nazývaná rádom, pretože zahŕňa rôzne stupne, 
podriadené jeden druhému, z ktorých je zložená 
posvätná hierarchia. 
 
Aké sú tie stupne?  

Najvyšší je biskupstvo, ktorý obsahuje plnosť 
kňazstva, potom nasleduje kňazstvo, potom diakonát, 
subdiakonát a rády nazývané menšími. 
 
Kedy zaviedol Ježiš Kristus kňazský úrad?  

Ježiš Kristus ustanovil kňazský úrad pri Poslednej 
večeri, keď udelil apoštolom a ich nástupcom moc 
konsekrovať Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Potom v deň 
svojho zmŕtvychvstania im udelil moc odpúšťať a 
zadržiavať hriechy a tak ich ustanovil za prvých kňazov 
Nového Zákona v plnosti ich moci. 

 
Kto je vysluhovateľom tejto sviatosti?  

Vysluhovateľom tejto sviatosti biskup. 
 
Je dôstojnosť kresťanského kňazstva veľkou 
dôstojnosťou?  

Dôstojnosť kresťanského kňazstva je skutočne 
veľká kvôli dvojnásobnej moci, ktorú mu Ježiš Kristus 
udelil – tú nad jeho skutočným telom a tú nad jeho 
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mystickým telom alebo Cirkvou a kvôli Božiemu 
poslaniu, ku ktorému sú kňazi zaviazaní – t. j. viesť ľudí k 
večnému životu. 
 
Je katolícke kňazstvo v Cirkvi nevyhnutné?  

Katolícke kňazstvo je v Cirkvi nevyhnutné, pretože 
bez neho by veriaci boli zbavení Obety svätej omše a z 
väčšej časti sviatostí. Nemali by nikoho, kto by ich poučil 
vo viere a stručne povedané, boli by ako ovce bez 
pastiera, ako korisť pre vlkov. Cirkev ako ju ustanovil 
Kristus, by už neexistovala. 

 
Bude teda katolícke kňazstvo na tejto zemi trvať naveky?  

Napriek vojne, ktorú proti nemu peklo vedie, 
katolícke kňazstvo bude trvať až do konca vekov, pretože 
Ježiš Kristus prisľúbil, že sily pekla jeho Cirkev nikdy 
nepremôžu. 

 
Je hriech opovrhovať kňazom?  

Je to veľmi ťažký hriech, pretože pohŕdanie a urážky 
kňazov padajú na samotného Ježiša Krista, ktorý povedal 
svojim apoštolom: „Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ 

 
Aký motív by mal mať ten, kto prijíma stav posvätného 
služobníka?  

Motívom človeka, ktorý prijíma posvätný stav, musí 
byť iba oslava Boha a spása duší. 
 
Čo je potrebné pre vstup do posvätného stavu?  

Pre vstup do posvätného stavu, je nadovšetko 
potrebné Božie volanie. 
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Čo treba urobiť, aby sme zistili, či nás Boh volá do 
posvätného stavu?  

Ak chceme zistiť, či nás Boh volá do posvätného 
stavu, mali by sme:  

1. vrúcne sa modliť k Pánovi, aby nám zjavil svoju 
vôľu;  

2. obrátiť sa na svojho biskupa alebo na múdreho a 
obozretného vodcu;  

3. dôkladne preskúmať, či mám potrebnú schopnosť 
pre štúdiá, povinnosti a záväzky vyplývajúce 
z tejto služby. 

 
Ak niekto vstúpi do posvätného stavu bez Božieho 
volania, urobí zle?  

Ak by niekto vstúpil do posvätného stavu bez 
Božieho volania, urobil by veľkú chybu a riskoval by, že 
bude zatratený. 
 
Hrešia rodičia tých, ktorí zo svetských pohnútok nútia 
svojich synov, aby prijali posvätný stav bez akéhokoľvek 
povolania?  

Tí rodičia, ktorí zo svetských pohnútok nútia svojich 
synov, aby prijali posvätný stav bez akéhokoľvek 
povolania, páchajú veľmi ťažký hriech, pretože takýmto 
konaním si uzurpujú právo, ktoré si Boh vyhradil pre 
seba samého, aby si vybral svojich vlastných služobníkov 
a vystavujú svoje deti nebezpečenstvu večného 
zatratenia. 
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Aké sú povinnosti veriacich voči tým, ktorí sú povolaní 
k posvätnému kňazstvu?  

Veriaci by mali:  
1. dať svojim deťom a na nich závislým osobám plnú 

slobodu pri nasledovaní Božieho volania;  
2. modliť sa k Bohu, aby uznal za hodné dať svojej 

Cirkvi dobrých pastierov a horlivých služobníkov 
- práve na tento účel boli ustanovené Kántry;  

3. mať osobitnú úctu ku všetkým, ktorí sú vysvätení 
do posvätného rádu pre službu Bohu. 
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Kapitola 9. Sviatosť manželstva 
 

§ 1. Povaha sviatosti manželstva 
 
Čo je sviatosť manželstva?  

Manželstvo je sviatosť, ktorú ustanovil náš Pán Ježiš 
Kristus, ktorá vytvára sväté a nerozlučné spojenie medzi 
mužom a ženou a dáva im milosť, aby sa navzájom 
posvätne milovali a aby vychovávali svoje deti ako 
kresťanov. 

 
Kým bolo ustanovené manželstvo?  

Manželstvo bolo ustanovené samotným Bohom v 
rajskej záhrade a bolo povýšené na dôstojnosť sviatosti 
Ježišom Kristom v Novom Zákone. 

 
Má sviatosť manželstva nejaký osobitný význam?  

Sviatosť manželstva znamená neoddeliteľné 
spojenie Ježiša Krista s Cirkvou, jeho nevestou a našou 
svätou matkou. 

 
Prečo hovoríme, že manželstvo je nerozlučné?  

Hovoríme, že manželský zväzok je nerozlučný alebo 
že ho nemožno rozdeliť, okrem smrti jedného z 
manželov, pretože Boh to tak od počiatku nariadil a Ježiš 
Kristus náš Pán to slávnostne vyhlásil. 

 
Môže sa zmluva oddeliť od sviatosti kresťanského 
manželstva?  

Nie, v manželstve medzi kresťanmi zmluva nemôže 
byť oddelená od sviatosti, pretože pre kresťanov 
manželstvo nie je nič iné ako samotná prirodzená 
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zmluva, povýšená Ježišom Kristom na dôstojnosť 
sviatosti. 

 
Medzi kresťanmi teda nemôže existovať žiadne skutočné 
manželstvo, ktoré nie je sviatosťou?  

Medzi kresťanmi nemôže existovať skutočné 
manželstvo, ktoré nie je sviatosťou. 
 
Aké účinky spôsobuje sviatosť manželstva?  

Sviatosť manželstva:  
1. prináša zväčšenie milosti posväcujúcej;  
2. dáva zvláštnu  milosť  veriacim  na  plnenie 

všetkých povinností manželského stavu. 
 
 

§ 2. Vysluhovatelia – predpoklady pre udelenie 
sviatosti 

 
Kto sú vysluhovatelia pri tejto sviatosti?  

Vysluhovateľom tejto sviatosti je samotný pár, ktorý 
si spoločne vysluhuje aj prijíma sviatosť. 

 
Ako sa táto sviatosť vysluhuje?  

Táto sviatosť, zachovávajúca si tak charakter 
zmluvy, je vysluhovaná samotnými zmluvnými stranami, 
ktoré vyhlasujú za prítomnosti farára, alebo iného 
povereného kňaza a dvoch svedkov, že vzájomne 
vstupujú do manželstva. 
 
Načo je teda požehnanie, ktoré farár dáva manželskému 
páru?  

Požehnanie, ktoré dáva farár manželskému páru, nie 
je nevyhnutné na to, aby tvorilo sviatosť, ale je 
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udeľované, aby zväzok bol uznaný v mene Cirkvi a aby 
im bolo vyprosené hojnejšie Božie požehnanie. 
 
Aký úmysel majú mať tí, ktorí uzatvárajú manželstvo? 

Tí, ktorí uzatvárajú manželstvo, by mali mať  
úmysel:  

1. konať Božiu vôľu, ktorá ich volá do tohto stavu; 
2. pracovať v tomto stave na spáse svojich duší;  
3. vychovávať svoje deti, ak ich Boh nejakými 

požehná, ako kresťanov. 
  

Ako by sa mali tí, ktorí vstupujú do manželstva pripraviť 
na to, aby plodne prijali túto sviatosť?  

Aby plodne prijali túto sviatosť tí, ktorí vstupujú do 
manželstva, by sa mali:  

1. úprimne zveriť Bohu, aby spoznali jeho vôľu a 
získali milosti potrebné pre tento stav;  

2. porozprávať sa so svojimi rodičmi predtým, ako 
urobia akýkoľvek sľub, pretože to vyžaduje 
poslušnosť a rešpekt voči nim;  

3. pripraviť sa dobrou spoveďou alebo, ak je to 
potrebné, generálnou spoveďou celého svojho 
života;  

4. vyhnúť sa všetkým nebezpečným intímnym 
prejavom v slovách alebo skutkoch, kým sú 
v spoločnosti jeden druhého.  

 
Ktoré sú hlavné povinnosti manželov?  

Manželia by mali:  
1. strážiť v neporušenosti svoju manželskú vernosť 

a správať sa vždy a vo všetkých záležitostiach ako 
kresťania;  

2. milovať sa navzájom, trpezlivo sa znášať 
navzájom a žiť v pokoji a svornosti;  
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3. vážne pristupovať ku kresťanskej výchove svojich 
detí, ak ich majú, podľa ich potrieb a nechať ich 
slobodne si vybrať životný stav, ku ktorému sú 
Bohom volaní. 

 
 

§ 3. Podmienky a prekážky 
 
Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo 
uzatvorené platne?  

K právoplatnému uzatvoreniu kresťanského 
manželstva je potrebné, aby bolo oslobodené od 
akýchkoľvek prekážok uzatvorenia manželstva, aby 
súhlas k manželskej zmluve bol daný slobodne za 
prítomnosti farára (alebo ním určeného kňaza) a dvoch 
svedkov. 
 
Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo 
uzatvorené zákonne?  

Aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené 
zákonne, je potrebné byť zbavený každej prekážky, ktorá 
bráni manželstvu, byť poučený o hlavných pravdách 
náboženstva a napokon byť v stave milosti. V opačnom 
prípade by bola spáchaná svätokrádež. 

 
Aké sú prekážky manželstva?  

Prekážky manželstva sú isté okolnosti, ktoré 
spôsobujú, že manželstvo je buď neplatné alebo 
nezákonné. Prvé z nich sú nazývané obmedzujúce 
prekážky a druhé zamedzujúce prekážky. 
 
Uveďte príklady obmedzujúcich prekážok.  

Obmedzujúcimi prekážkami sú napríklad 
príbuzenský vzťah do štvrtého stupňa, duchovný vzťah, 
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slávnostný sľub čistoty alebo rozdiel v náboženstvách t. j. 
ak je jedna strana pokrstená a druhá nie atď.  

 
Uveďte príklady zamedzujúcich prekážok.  

Zamedzujúcimi prekážkami sú napríklad zakázaný 
čas, jednoduchý sľub čistoty a podobne. 
 
Sú veriaci povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti prekážky, 
o ktorých vedia?  

Veriaci sú povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti 
prekážky, o ktorých vedia a z tohto dôvodu sú mená tých, 
ktorí sa chcú zosobášiť, ohlasované Cirkvou. 
 
Kto má moc regulovať prekážky manželstva, zbavovať od 
nich a posudzovať platnosť kresťanského manželstva?  

Iba Cirkev má moc regulovať prekážky manželstva, 
posudzovať platnosť manželstva medzi kresťanmi a 
zbavovať prekážok, ktoré uložila. 
 
Prečo má iba Cirkev moc ukladať prekážky a posudzovať 
platnosť manželstva?  

Cirkev sama má moc ukladať prekážky, posudzovať 
platnosť manželstva a zbavovať prekážok, ktoré uložila, 
pretože zmluva, ktorá je neoddeliteľná od sviatosti v 
kresťanskom manželstve, tiež spadá pod právomoc 
Cirkvi, ktorej jedinej dal Ježiš Kristus právo robiť zákony 
a rozhodovať o posvätných veciach. 

 
Môže civilná ustanovizeň rozlúčiť zväzok kresťanského 
manželstva rozvodom?  

Nie, zväzok kresťanského manželstva nemôže byť 
rozdelený občianskym orgánom, lebo civilná moc 
nemôže zasahovať do záležitosti sviatosti, ani nemôže 
rozdeliť to, čo Boh spojil. 
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Čo je civilné manželstvo?  

Nie je ničím iným, ako obyčajnou formalitou 
predpísanou civilným zákonom na poskytovanie a 
zabezpečenie občianskych účinkov manželstva na 
manželov a ich deti. 

 
Je postačujúce pre kresťana získať iba civilné manželstvo 
alebo zmluvu?  

Pre kresťana nie je dostatočné získať len civilnú 
manželskú zmluvu, pretože to nie je sviatosť, a preto nie 
je skutočným manželstvom. 
 
V akých podmienkach by sa ocitli tí, ktorí by spolu žili 
spojení len civilným manželstvom?  

Tí, ktorí by žili spoločne len v civilnom manželstve, 
by sa ocitli vo zvyčajnom stave smrteľného hriechu a ich 
spojenie by v očiach Boha a Cirkvi bolo vždy nelegitímne. 
 
Mali by sme tiež uzavrieť aj civilné manželstvo?  

Mali by sme vykonať civilný sobáš, pretože hoci to 
nie je sviatosť, poskytuje manželom a ich deťom 
občianskoprávne účinky manželského zväzku. Z tohto 
dôvodu cirkevná autorita spravidla umožňuje cirkevné 
manželstvo až po splnení formalít predpísaných 
civilnými orgánmi. 
(V mnohých krajinách civilný orgán uznáva cirkevné 
manželstvo a dáva mu občianske účinky, a preto nie je potrebný 
samostatný obrad. Štáty však často pridávajú určité požiadavky 
a formality, ktoré treba dodržiavať.) 
 
  



 

 

PIATA ČASŤ - HLAVNÉ CNOSTI A NERESTI 

184 

PIATA ČASŤ - HLAVNÉ CNOSTI A NERESTI 
 

Kapitola 1. Hlavné cnosti 
 

§ 1. Teologické cnosti 
 
Čo je nadprirodzená cnosť?  

Nadprirodzená cnosť je kvalita, ktorou Boh napĺňa 
našu dušu a ktorou táto duša nadobúda náklonnosť, 
prostriedky a ochotu k tomu, aby poznala dobro 
a smerovala ju k večnému životu. 

 
Koľko je hlavných nadprirodzených cností? 

Hlavných nadprirodzených cností je sedem: tri 
teologické a štyri základné cnosti. 
 
Aké sú teologické cnosti?  

Teologické cnosti sú: viera, nádej a láska. 
 

Prečo sú viera, nádej a láska nazývané teologickými 
cnosťami?  

Viera, Nádej a Láska sa nazývajú teologickými 
cnosťami, pretože majú Boha ako svoj bezprostredný a 
najdôležitejší cieľ a sú ním vlievané. 

 
Ako môžu mať teologické cnosti za svoj bezprostredný 
cieľ Boha?  

Teologické cnosti majú Boha za svoj bezprostredný 
cieľ tým spôsobom, že vierou veríme v Boha a veríme 
všetkému čo zjavil, nádejou dúfame, že budeme mať 
Boha a láskou milujeme Boha a v ňom milujeme seba a 
svojho blížneho. 
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Kedy Boh vlieva do našej duše teologické cnosti?  
Boh vo svojej dobrote vlieva do našej duše 

teologické cnosti, keď nás ozdobuje svojou milosťou 
posväcujúcou a tak sme boli pri prijatí krstu obohatení 
týmito cnosťami a spolu s nimi aj darmi Ducha Svätého. 

 
Stačí pre spásu, aby sme pri krste dostali teologické 
cnosti?  

Pre toho, kto nadobudol užívanie rozumu, nestačí 
krst na dosiahnutie teologických cností, je tiež potrebné 
vykonávať časté skutky viery, nádeje a lásky. 
 
Kedy máme povinnosť robiť skutky viery, nádeje a lásky?  

Sme povinní robiť skutky viery, nádeje a lásky, keď 
nadobudneme užívanie rozumu, často počas života a keď 
hrozí smrť. 
 

 

§ 2. O viere 
 
Čo je viera?  

Viera je nadprirodzená cnosť, ktorú Boh vlieva do 
našej duše a ktorou spoliehajúc sa na autoritu 
samotného Boha veríme všetko, čo On zjavil a čo  
prostredníctvom jeho Cirkvi nám predkladá aby sme 
verili. 

 
Ako poznávame pravdy, ktoré Boh zjavil?  

Zjavené pravdy poznávame prostredníctvom Cirkvi, 
ktorá je neomylná. Teda prostredníctvom pápeža, 
nástupcu svätého Petra a prostredníctvom biskupov 
nástupcov apoštolov, ktorí boli vyučovaní samotným 
Ježišom Kristom.  
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Sme si istí pravdami, ktoré nás učí Cirkev?  
Sme si najistejší pravdami, ktoré nás Cirkev učí, 

pretože Ježiš Kristus nám prisľúbil svojim slovom, že 
Cirkev nikdy nebude uvedená do omylu. 
 
Akým hriechom sa stráca viera?  

Viera sa stráca odmietaním alebo dobrovoľným 
pochybovaním aj o jedinom článku viery, ktoré sú nám 
predkladané na  uverenie. 
 
Ako sa znovu získava stratená viera?  

Stratená viera sa znovu získava oľutovaním 
spáchaného hriechu a znova uverením všetkého, čo 
Cirkev verí. 
 
 

§ 3. Tajomstvá viery 
 
Môžeme pochopiť všetky pravdy viery?  

Nie, nemôžeme pochopiť všetky pravdy viery, 
pretože niektoré z týchto právd sú tajomstvá. 

 
Čo sú tajomstvá?  

Tajomstvá sú pravdy presahujúce rozum, ktoré 
máme veriť, aj keď ich nemôžeme pochopiť. 

 
Prečo musíme veriť tajomstvám?  

Musíme veriť tajomstvám, pretože nám ich zjavil 
Boh, ktorý ako nekonečná pravda a dobrota nemôže ani 
klamať ani byť oklamaný. 
 
  



 

 

PIATA ČASŤ - HLAVNÉ CNOSTI A NERESTI 

187 

Sú tajomstvá v rozpore s rozumom?  
Tajomstvá sú nad rozumom, nie v rozpore s ním; a 

dokonca aj samotný rozum nás presviedča, aby sme 
prijali tajomstvá. 

 
Prečo nemôžu byť tajomstvá v rozpore s rozumom?  

Tajomstvá nemôžu byť v rozpore s rozumom, 
pretože ten istý Boh, ktorý nám dal svetlo rozumu, tiež 
odhalil tajomstvá a On si nemôže sám sebe protirečiť. 
 
 

§ 4. O Svätom písme 
 
Kde sú obsiahnuté pravdy, ktoré Boh zjavil?  

Pravdy, ktoré Boh zjavil, sú obsiahnuté vo Svätom 
písme a v tradícii. 

 
Čo je Sväté písmo?  

Sväté písmo je zbierka kníh napísaných prorokmi 
a  životopiscami, apoštolmi a  evanjelistami 
inšpirovanými Duchom Svätým. Tieto knihy boli prijaté 
Cirkvou ako inšpirované. 

 
Ako je rozdelené Sväté písmo?  

Sväté písmo je rozdelené na dve časti: Starý a Nový 
Zákon. 
 
Čo je Starý Zákon?  

Starý Zákon obsahuje inšpirované knihy napísané 
pred príchodom Ježiša Krista. 
 
Čo je Nový zákon?  

Nový Zákon obsahuje inšpirované knihy napísané 
po príchode Ježiša Krista. 
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Ako sa vo všeobecnosti nazýva Písmo Sväté?  
Všeobecný názov pre Písmo Sväté je Svätá Biblia. 

  
Aký je význam slova Biblia?  

Slovo Biblia znamená zbierku svätých kníh, knihu 
par excellence, knihu kníh, knihu inšpirovanú Bohom. 
 
Prečo sa Sväté Písmo nazýva knihou „par excellence“?  

Sväté písmo sa tak nazýva kvôli nesmiernym 
zásluhám jeho obsahu, ako aj Autorovi ktorý ho 
inšpiroval. 

 
Môže existovať nejaká chyba v Svätom Písme?  

Vo Svätom Písme nemôže byť žiadna chyba, pretože 
je naozaj inšpirované Bohom. Autorom všetkých kníh je 
Boh sám. To však nebráni tomu, aby sa do kópií a 
prekladov, ktoré boli urobené, nedostali nejaké chyby zo 
strany prepisovateľov alebo prekladateľov. 
 
Je čítanie Biblie nevyhnutné pre všetkých kresťanov?  

Čítanie Biblie nie je nevyhnutné pre všetkých 
kresťanov, pretože sú poučovaní Cirkvou. Jej čítanie je 
však veľmi užitočné a odporúčané všetkým. 
 
Môže sa čítať akýkoľvek preklad Biblie v materskom 
jazyku?  

Môžeme čítať tie preklady Biblie v materskom 
jazyku, ktoré katolícka Cirkev uznala za verné a ktoré 
majú tiež Cirkvou schválené vysvetlivky. 

 
Prečo môžeme čítať len preklady Biblie schválené 
Cirkvou?  

Môžeme čítať len preklady Biblie schválené Cirkvou, 
pretože iba ona je zákonitým strážcom Biblie. 
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Akými prostriedkami môžeme spoznať skutočný význam 
Svätého Písma?  

Skutočný význam Svätého Písma môžeme spoznať 
len prostredníctvom výkladu Cirkvi, pretože iba ona je 
chránená pred chybami v jeho interpretácii. 
 
Čo by mal urobiť kresťan, ktorý dostal protestantskú 
bibliu alebo od agenta protestantov?  

Kresťan, ktorému bola ponúknutá protestantská 
biblia alebo od agenta protestantov, by ju mal s odporom 
odmietnuť, pretože je Cirkvou zakázaná. Ak by bola 
prijatá neúmyselne, musí byť čo najskôr spálená alebo 
odovzdaná farskému kňazovi. 
 
Prečo Cirkev zakazuje protestantské biblie?  

Cirkev zakazuje protestantské biblie, pretože buď 
boli zmenené a obsahujú chyby, alebo nemajú schválenie 
a poznámky pod čiarou vysvetľujúce nejasné významy a 
môžu byť škodlivé pre vieru. Je to práve z toho istého 
dôvodu prečo Cirkev tiež zakazuje preklady Svätého 
Písma, ktoré už boli ňou schválené, ktoré ale boli 
opätovne vytlačené bez schválených poznámok pod 
čiarou. 
 
 

§ 5. O tradícii 
 
Čo sa myslí tradíciou?  

Tradícia je nepísané slovo Božie, ktoré bolo ústne 
odovzdané Ježišom Kristom a apoštolmi a ktoré sa k nám 
dostalo počas storočí prostredníctvom Cirkvi bez toho, 
aby sa zmenilo. 
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Kde sa uchováva učenie Tradície?  
Učenie Tradície sa uchováva hlavne v dekrétoch 

koncilov, v spisoch svätých otcov, v skutkoch Svätej 
Stolice a v slovách a praktikách posvätnej liturgie. 
 
Akú dôležitosť musíme prikladať Tradícii?  

Tradícii musíme prikladať rovnakú dôležitosť ako 
zjavenému slovu Božiemu, ktoré obsahuje Sväté Písmo. 
 

 

§ 6. O nádeji 
 
Čo je nádej?  

Nádej je nadprirodzená cnosť, ktorú Boh vlieva do 
našej duše a ktorou si žiadame a očakávame ten večný 
život, ktorý Boh prisľúbil svojim služobníkom, ako aj 
prostriedky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. 

 
Na základe čoho máme dúfať, že Boh nám dá nebo a 
prostriedky potrebné na jeho dosiahnutie?  

Dúfame, že Boh nám dá nebo a potrebné prostriedky 
na jeho dosiahnutie, pretože milosrdný Boh, skrze 
zásluhy nášho Pána Ježiša Krista to prisľúbil tým, ktorí 
mu verne slúžia a preto, že je verný a všemocný a vždy 
splní svoje sľuby. 
 
Aké podmienky sú potrebné na získanie neba?  

Podmienky potrebné na získanie neba sú milosť 
Božia, konanie dobrých skutkov a zotrvávanie v jeho 
svätej láske až do smrti. 
 
Ako sa stráca nádej?  

Nádej sa stráca tak často ako sa stráca viera a tiež sa 
stráca hriechmi zúfalstva a domnienkami. 



 

 

PIATA ČASŤ - HLAVNÉ CNOSTI A NERESTI 

191 

Ako sa stratená nádej znova získa?  
Stratená nádej je opätovne získaná pokáním za 

spáchaný hriech a vzbudením si novej dôvery v Božiu 
dobrotu. 

 
 

§ 7. O láske 
 
Čo je láska?  

Láska je nadprirodzená cnosť, ktorú Boh vlieva do 
našej duše, ktorou milujeme Boha nadovšetko pre neho 
samotného a nášho blížneho ako seba samého pre lásku 
Božiu. 

 
Prečo by sme mali milovať Boha?  

Boha by sme mali milovať, pretože on je Najväčšie 
Dobro, je nekonečne dobrý a dokonalý. Tiež  aj preto, že 
nám to prikazuje a pre mnohé dobrá, ktoré od neho 
dostávame. 

 
Ako máme milovať Boha?  

Musíme milovať Boha nadovšetko ostatné, celým 
svojím srdcom, celou mysľou, celou našou dušou a celou 
silou. 
 
Čo sa myslí tým, milovať Boha nadovšetko ostatné?  

Milovať Boha nadovšetko ostatné znamená, aby sme 
Ho uprednostňovali pred všetkými bytosťami, dokonca 
aj najdrahšími a najdokonalejšími a aby sme boli ochotní 
stratiť všetko, skôr ako by sme Ho urazili alebo Ho 
prestali milovať. 
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Čo sa myslí tým, milovať Boha celým srdcom?  
Milovať Boha celým svojím srdcom znamená 

zasvätiť všetky naše city Jemu. 
 

Čo sa myslí tým, milovať Boha s celou mysľou?  
Milovať Boha s celou mysľou znamená smerovať 

všetky naše myšlienky k Nemu. 
 
Čo sa myslí tým, milovať Boha s celou dušou?  

Milovať Boha celou dušou znamená zasvätiť Mu 
užívanie všetkých síl našej duše. 
 
Čo sa myslí tým, milovať Boha s celou silou?  

Milovať Boha s celou silou znamená snažiť sa rásť 
stále viac a viac v jeho láske a konať tak, aby všetky naše 
činy mali ako svoj jediný motív a koniec lásku k Nemu a 
túžbu tešiť Ho. 
 
Prečo by sme mali milovať svojho blížneho?  

Mali by sme milovať svojho blížneho pre lásku  
Božiu, pretože Boh to prikazuje a preto, že každý človek 
je stvorený na obraz Boží. 
 
Musíme milovať aj našich nepriateľov?  

Sme povinní milovať aj našich nepriateľov, pretože 
oni sú tiež naši blížni a preto, že Ježiš Kristus takúto 
lásku výslovne prikázal. 

 
Čo sa myslí tým, milovať svojho blížneho ako seba 
samého?  

Milovať svojho blížneho ako seba samého znamená 
priať a robiť mu dobro, pokiaľ je to možné, ktoré by sme 
si priali sebe a nepriať mu ani nerobiť mu žiadne zlo. 
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Kedy sa seba milujeme, ako by sme sa mali?  
Seba sa milujeme tak ako by sme sa mali, keď sa 

snažíme slúžiť Bohu a vkladať celé naše šťastie do Neho. 
 

Ako sa stráca láska?  
Láska sa stráca každým smrteľným hriechom. 

 
Ako sa opäť získa láska?  

Láska sa opäť získava konaním skutkov lásky 
k Bohu, riadnym pokáním a dobrou spoveďou. 

 
 

§ 8. O základných cnostiach 
 
Vymenujte základné cnosti.  

Základné cnosti sú rozvážnosť, spravodlivosť, 
mravná sila a miernosť. 
 
Prečo sú rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a 
miernosť základné cnosti?  

Rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť 
sa nazývajú základné cnosti preto, že všetky morálne 
cnosti sú založené a ukotvené v nich.  

 
Čo je to rozvážnosť?  

Rozvážnosť je cnosť, ktorá usmerňuje každý čin 
smerom k jej zákonitému cieľu a následne hľadá správne 
prostriedky, aby sa toto konanie mohlo uskutočniť vo 
všetkých aspektoch a tým potešilo nášho Pána. 

 
Čo je spravodlivosť?  

Spravodlivosť je cnosť, ktorá nás uschopňuje dať 
každému, čo mu patrí. 
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Čo je mravná sila?  
Mravná sila je cnosť, ktorá nás robí odvážnymi, aby 

sme sa nebáli nebezpečenstva, dokonca ani smrti, pre 
službu Božiu. 

 
Čo je miernosť?  

Miernosť nás disponuje schopnosťou kontrolovať 
nemierne túžby, ktoré potešujú zmysly a spôsobuje, že s 
mierou užívame dočasné dobrá. 
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Kapitola 2. Dary Ducha Svätého  
 
Vymenujte sedem darov Ducha Svätého.  

Sedem darov Ducha Svätého sú: dar múdrosti; dar 
rozumu; dar rady; dar sily; dar poznania; dar nábožnosti; 
dar bázne voči Bohu. 

 
Na aký účel slúžia tieto dary?  

Dary Ducha Svätého slúžia na zakotvenie viery, 
nádeje a lásky v nás a robia nás pripravenými na konanie 
tých cnostných skutkov, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie dokonalosti kresťanského života. 

 
Čo je dar múdrosti?  

Múdrosť je dar, ktorým je myseľ pozdvihnutá od 
pozemských a prechodných vecí a ktorý nám umožňuje 
uvažovať o večných veciach, to znamená o samotnom 
Bohu, o večnej pravde, o radosti a milovaní Ho, z čoho 
pozostávajú všetky naše dobrá. 
 
Čo je dar rozumu?  

Dar rozumu je dar, ktorý umožňuje, pokiaľ je to pre 
smrteľného človeka možné, pochopenie právd viery 
a Božích tajomstiev, ktoré nemôžeme poznať 
prirodzeným svetlom rozumu. 

 
Čo je dar rady?  

Dar rady je dar, ktorým v prostredí pochybností a 
neistôt ľudského života, sme schopní rozpoznať tie veci, 
ktoré viac prispievajú k Božej sláve, k našej vlastnej 
spáse a nášho blížneho. 
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Čo je dar sily?  
Dar sily je dar, ktorý nás inšpiruje k statočnosti a 

odvahe verne dodržiavať svätý zákon Boží a Cirkevný a 
tým prekonávať všetky prekážky a všetky útoky našich 
nepriateľov. 
 
Čo je dar poznania?  

Dar poznania je dar, ktorý nám umožňuje pochopiť 
skutočnú hodnotu stvorených vecí a umožňuje nám 
naučiť sa ako ich správne využívať a smerovať ich k 
nášmu poslednému cieľu, ktorým je Boh. 
 
Čo je dar nábožnosti?  

Dar nábožnosti je dar, ktorý nám umožňuje ctiť a 
milovať Boha a jeho svätých a zachovať si zbožnú a 
dobrotivú myseľ voči blížnemu pre lásku Božiu. 
 
Čo je dar bázne voči Bohu?  

Dar bázne voči Bohu je darom, ktorý nás privádza k 
rešpektovaniu Boha a k strachu z urazenia Jeho 
Božského Majestátu a ktorý nás oddeľuje od zla, zatiaľ čo 
nás podnecuje k dobru. 
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Kapitola 3. Blahoslavenstvá 
 
Vymenujte blahoslavenstvá?  

Blahoslavenstiev je osem:  
1. Blahoslavení sú chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo.  
2. Blahoslavení sú tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 
3. Blahoslavení sú plačúci, lebo oni budú potešení. 
4. Blahoslavení sú lační a smädní po spravodlivosti, 

lebo oni budú nasýtení.  
5. Blahoslavení sú milosrdní, lebo oni dosiahnu 

milosrdenstvo.  
6. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 
7. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 

Božími synmi.  
8. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, 

lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 
Prečo nám Ježiš Kristus predložil blahoslavenstvá? 

Ježiš Kristus nám predložil blahoslavenstvá, aby sa 
nám priečili lákadlá sveta a pozýva nás, aby sme milovali 
a praktizovali lákadlá Evanjelia. 
 
Kto sú tí, ktorých svet nazýva šťastnými?  

Svet nazýva šťastnými tých, ktorí oplývajú 
bohatstvom a poctami, ktorí vedú príjemný život a 
nestretávajú sa so žiadnymi stavmi utrpenia. 
 
Kto sú chudobní v duchu, ktorých Ježiš Kristus nazýva 
blahoslavenými?  

Chudobní v duchu sú podľa Evanjelia tí, ktorých 
srdcia sú oddelené od bohatstva; ktorí dobre využívajú 
bohatstvo, ak ho majú; ktorí ho nevyhľadávajú príliš 
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horlivo, ak žiadne nemajú; a ktorí trpia stratu týchto vecí 
s odovzdanosťou, keď sú týchto vecí zbavení. 
 
Kto sú tichí?  

Tichí sú tí, ktorí voči blízkemu konajú mierne, 
trpezlivo znášajú jeho chyby a prijímajú urážky a 
zranenia, ktoré od neho dostávajú, bez hádania sa, hnevu 
alebo pomsty. 

 
Kto sú plačúci, ktorí budú potešení?  

Tí, ktorí plačú a budú potešení sú tí, ktorí trpia 
ťažkosti s odovzdanosťou a ktorí plačú nad spáchanými 
hriechmi, nad zlom a škandálmi, ktoré prevažujú vo 
svete; nad rajom, pretože je tak vzdialený a nad 
nebezpečenstvom, že ho môžeme stratiť. 

 
Kto sú tí, ktorí sú lační a smädní po spravodlivosti?  

Tí, ktorí sú lační a smädní po spravodlivosti sú tí, 
ktorí silne túžia každodenne rásť v milosti Božej a 
vykonávať dobré a cnostné skutky.  
 
Kto sú milosrdní?  

Milosrdní sú tí, ktorí milujú svojho blížneho v Bohu 
a pre Boha, súcitia s jeho utrpeniami, duchovnými i 
telesnými a snažia sa podľa svojich možností a 
postavenia mu pomáhať v ich uľahčovaní. 

 
Kto sú tí čistého srdca?  

Čistého srdca sú tí, ktorí nemajú žiadnu náklonnosť 
k hriechu a zdržujú sa od neho a ktorí sa nadovšetko 
vyhýbajú každej nečistote. 
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Kto sú tí, čo šíria pokoj?  
Tí, čo šíria pokoj sú tí, ktorí zachovávajú pokoj so 

svojim blížnym a so sebou a snažia sa dosiahnuť pokoj a 
súlad medzi tými, ktorí majú spor. 
 
Kto sú tí, čo trpia prenasledovanie pre spravodlivosť?  

Tí, ktorí trpia prenasledovanie pre spravodlivosť sú 
tí, ktorí trpezlivo znášajú posmech, výčitky a 
prenasledovanie kvôli viere a zákonu Ježiša Krista. 

 
Čo znamenajú rôzne odmeny, ktoré sľúbil Ježiš Kristus v 
blahoslavenstvách?  

Rôzne odmeny, ktoré sľúbil Ježiš Kristus v 
blahoslavenstvách, označujú pod rôznymi menami večnú 
slávu raja. 
 
Zabezpečia nám samotné blahoslavenstvá slávu raja?  

Blahoslavenstvá nám nielen zabezpečia slávu raja, 
ale sú aj prostriedkom na vedenie šťastného života, 
pokiaľ je to na zemi možné. 
 
Sú v tomto živote odmenení tí, ktorí nasledujú cestu 
blahoslavenstiev?  

Áno, určite. Tí ktorí nasledujú cestu 
blahoslavenstiev, dostávajú odmenu aj v tomto živote, 
pretože sa tešia z vnútorného pokoja a spokojnosti, čo je 
aj keď neúplný, začiatok šťastia nebies. 

 
Môžu byť tí, ktorí nasledujú lákadlá sveta, nazývaní 
skutočne šťastnými?  

Nie, pretože nemajú pravý pokoj duše a sú 
v nebezpečenstve, že budú zatratení naveky. 
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Kapitola 4. Skutky milosrdenstva?  
 
Ktoré sú dobré skutky, z ktorých budeme skladať účet v 
Súdny deň?  

Dobré skutky, z ktorých budeme skladať účet v 
Súdny deň sú skutky milosrdenstva.   
 
Čo je skutok milosrdenstva?  

Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, 
ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a 
duchovných potrebách. 
 
Aké sú skutky telesného milosrdenstva?  

Skutky telesného milosrdenstva sú:  
1. Hladných kŕmiť. 
2. Smädných napájať. 
3. Nahých odievať. 
4. Pocestných sa ujať. 
5. Väzňov vykupovať. 
6. Chorých navštevovať. 
7. Mŕtvych pochovávať. 

 
Aké sú skutky duchovného milosrdenstva?  
 Skutky duchovného milosrdenstva sú: 

1. Hriešnikov napomínať. 
2. Nevedomých vyučovať. 
3. Pochybujúcim dobre radiť. 
4. Zarmútených tešiť. 
5. Krivdu trpezlivo znášať. 
6. Ubližujúcim odpúšťať. 
7. Za živých a mŕtvych sa modliť. 
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Kapitola 5. Hlavné druhy hriechov 
 
Koľko druhov hriechu existuje?  

Existujú dva druhy hriechov: dedičný hriech a 
prítomný hriech. 
 
Čo je to dedičný hriech?  

Dedičný hriech je hriech, v ktorom sme sa všetci 
narodili a ktorý sme zdedili pre neposlušnosť nášho 
prvého rodiča, Adama. 

 
Aké zlé dôsledky na nás uvalil Adamov hriech?  

Zlé dôsledky Adamovho hriechu sú: odňatie milosti; 
strata raja spolu s nevedomosťou; sklon k zlu, smrti a 
všetkým ostatným utrpeniam. 
 
Ako sa zruší dedičný hriech?  

Dedičný hriech je zrušený svätým krstom. 
 
Čo je prítomný hriech?  

Prítomný hriech je ten, ktorého sa človek dopúšťa 
vo svojej slobodnej vôli potom, čo nadobudol rozum. 

 
Koľko druhov prítomného hriechu existuje?  

Existujú dva druhy prítomného hriechu: smrteľné a 
všedné. 

 
Čo je smrteľný hriech?  

Smrteľný hriech je previnenie sa voči zákonu 
Božiemu, ktorým vážne zlyháme v našich povinnostiach 
voči Bohu, voči svojmu blížnemu alebo voči sebe. 
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Prečo sa nazýva smrteľný?  
Nazýva sa smrteľným, pretože prináša smrť duše 

tým, že sa stráca milosť posväcujúca, ktorá je životom 
duše, rovnako ako samotná duša je životom tela. 
 
Aké zranenie spôsobuje smrteľný hriech duši?  

1. Smrteľný hriech zbavuje dušu milosti a Božieho 
priateľstva.  

2. Spôsobuje stratu neba.  
3. Zbavuje dušu už nadobudnutých zásluh a 

spôsobuje, že nie je schopná získať nové zásluhy.  
4. Robí ju otrokom diabla.  
5. Spôsobuje, že si zaslúži peklo ako aj tresty v tomto 

živote. 
 

Okrem závažnej veci, čo je potrebné na to, aby bol 
spáchaný smrteľný hriech?  

Aby bol spáchaný smrteľný hriech, je tiež okrem 
závažnej veci, potrebné plné vedomie závažnosti veci 
spolu s úmyselnou vôľou spáchať hriech. 
 
Čo je všedný hriech?  

Všedný hriech je menšie previnenie sa voči zákonu 
Božiemu, čím mierne zlyháme v niektorých 
povinnostiach voči Bohu, voči svojmu blížnemu alebo 
voči sebe. 

 
Prečo sa to nazýva všedným?  

Nazýva sa všedným (ľahkým), pretože je ľahkým v 
porovnaní so smrteľným hriechom; pretože nás 
nezbavuje milosti Božej; a preto, že nám ho Boh omnoho 
ľahšie odpúšťa. 
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Mali by sme potom prikladať malú vážnosť všednému 
hriechu?  

To by bola veľmi veľká chyba, a to nielen preto, že 
všedný hriech je vždy urážkou Boha, ale aj preto lebo 
škodí na duši. 
 
Akú škodu robí duši všedný hriech?  

Všedný hriech:  
1. Oslabuje a ochladzuje v nás lásku.  
2. Vystavuje nás smrteľnému hriechu.  
3. Zapríčiňuje to, že si zaslúžime veľké dočasné 

tresty, tak na tomto svete, ako aj v ďalšom. 
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Kapitola 6. Neresti a iné veľmi ťažké hriechy 
 
Čo je to neresť?  

Neresť je zlá náchylnosť mysle, vyhýbať sa dobrému 
a robiť zlé, ktorá vznikla častým opakovaním zlých 
skutkov. 

 
Aký je rozdiel medzi hriechom a neresťou?  

Medzi hriechom a neresťou je ten rozdiel, že hriech 
je prechodným činom, zatiaľ čo neresť je zlý zvyk, 
nadobudnutý neustálym upadaním do nejakého hriechu. 
 
Ktoré neresti sa nazývajú hlavné?  

Je sedem hlavných nerestí:  
    1. Pýcha.  

2. Lakomstvo. 
3. Smilstvo. 
4. Hnev. 
5. Obžerstvo. 
6. Závisť. 
7. Lenivosť. 

 
Ako sa prekonávajú hlavné neresti?  

Hlavné neresti sa prekonávajú cvičením 
protikladných cností: Tak pýcha sa prekonáva pokorou; 
lakomstvo štedrosťou; smilstvo cudnosťou; hnev 
trpezlivosťou; obžerstvo miernosťou; závisť bratskou 
láskou; lenivosť usilovnosťou a horlivosťou v službe 
Bohu. 

 
Prečo sa tieto neresti nazývajú hlavnými?  

Nazývajú sa hlavnými, pretože sú základom a 
zdrojom mnohých iných nerestí a hriechov. 
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Koľko je hriechov proti Duchu Svätému?  
Je šesť hriechov proti Duchu Svätému:  

1. Pochybovanie o tom, že nebudem spasený. 
2. Spoliehanie sa na to, že budem spasený bez zásluh.  
3. Odporovanie poznanej zjavenej pravde.  
4. Závidenie milostí iným.  
5. Tvrdošijné zotrvávanie v hriechu.  
6. Mať tvrdé srdce voči spasiteľnému napomínaniu. 

 
Prečo tieto hriechy sú obzvlášť proti Duchu Svätému?  

Tieto hriechy sú obzvlášť proti Duchu Svätému, 
pretože sú spáchané z čistej zloby, ktorá je v rozpore s 
dobrotou, zvláštnym atribútom Ducha Svätého. 
 
Ktoré sú hriechy, o ktorých sa hovorí, že volajú k Bohu o 
pomstu?  

Hriechy, o ktorých sa hovorí, že volajú k Bohu o 
pomstu, sú tieto štyri:  

1. Úmyselná vražda. 
2. Hriech sodomie. 
3. Útlak chudobných.  
4. Zadržanie mzdy pracovníkom. 
 

Prečo sa o týchto hriechoch hovorí, že volajú k Bohu o 
pomstu?  

O týchto hriechoch sa hovorí, že volajú k Bohu o 
pomstu, pretože to hovorí Duch Svätý a pretože ich 
neprávosť je tak veľká a tak zjavná, že provokuje Boha, 
aby ich potrestal najťažšími trestami. 
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Kapitola 7. Posledné veci a hlavné spôsoby ako 

sa vyhnúť hriechu. 
  
Čo sa myslí poslednými vecami? 

Sväté knihy nazývajú poslednými vecami to, čo 
človeka stretne nakoniec. 
  
Koľko je posledných vecí človeka? 

Sú štyri posledné veci človeka: smrť, súd, peklo a 
nebo. 
  
Prečo hovoríme, že to sú posledné veci, čo sa človeku 
stanú? 

Môžeme povedať, že sú to posledné veci, ktoré sa 
stanú človeku, pretože: 

Smrť je to posledné, čo sa mu stane na tomto svete; 
Súd Boží je posledný rozsudok, ktorý treba znášať; 
Peklo je najväčšie zlo pre hriešnikov; 
nebo, najväčšie dobro pre dobrých. 

  
Kedy by sme mali myslieť na posledné veci? 

O posledných veciach je dobré premýšľať každý deň 
ale najmä  počas modlitby pri rannom zobúdzaní, večer 
pred odpočinkom a kedykoľvek sme v pokušení robiť 
zlo, pretože takéto premýšľanie je veľmi účinné, aby sme 
sa vyhli hriechu. 
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Kapitola 8.  Každodenné úkony zbožnosti 

odporúčané kresťanovi. 
  
Čo by mal dobrý kresťan urobiť ráno, keď sa prebudí? 

Dobrý kresťan musí ráno po prebudení urobiť 
znamenie kríža a ponúknuť svoje srdce Bohu, hovoriac 
tieto alebo tomu podobné slová: „Bože môj, dávam Ti 
svoje srdce a svoju dušu“. 
  
Na čo by sa malo myslieť keď vstávame a obliekame sa? 

Keď vstávame a obliekame sa, mali by sme si 
pomyslieť, že  Boh je stále prítomný, že tento deň môže 
byť posledný deň nášho života a že musíme vstať 
a obliecť sa so všetkou možnou skromnosťou. 
 
Čo musí urobiť dobrý kresťan, keď je už oblečený? 

Dobrý kresťan, keď je už oblečený, mal by sa odovzdať 
do Božej prítomnosti; kľaknúť si, ak je to možné, pred 
nábožný obrázok a hovoriť s oddanosťou: „Zbožňujem 
ťa, o môj Bože, a milujem ťa z celého srdca, ďakujem ti, 
že si ma stvoril, urobil kresťanom a že si ma zachoval 
počas tejto noci. Obetujem ti všetky moje skutky 
a prosím ťa, aby si ma ochránil počas tohto dňa pred 
hriechom a oslobodil ma od všetkého zla. Nech sa tak 
stane." Potom sa pomodlí Otčenáš, Zdravas Mária, Krédo 
a vzbudí si v srdci túžbu po skutkoch viery, nádeje 
a lásky.  
 
Aké úkony zbožnosti by mal kresťan robiť každý deň? 

Kresťan, ak môže, by sa mal každý deň:  
1. so zbožnosťou zúčastňovať na svätej omši.  
2. Navštíviť, akokoľvek krátko, Najsvätejšiu sviatosť 

oltárnu.  
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3. modliť sa ruženec. 
  
Čo je potrebné urobiť pred prácou? 

Pred prácou musíme svoju prácu ponúknuť Bohu 
z celého svojho srdca hovoriac: „Pane, ponúkam ti túto 
prácu: Udeľ mi svoje požehnanie“. 
  
S aký úmyslom musíme pracovať? 

Musíme pracovať na slávu Božiu a uskutočňovať 
jeho vôľu. 
  
Čo je treba vykonať pred jedením? 

Pred jedením sa odporúča postojačky urobiť 
znamenie kríža a s oddanosťou povedať: „Pane Bože, 
udeľ nám svoje požehnanie a požehnaj aj jedlo, ktoré 
prijmeme, aby nás posilnilo v našej službe Tebe.“ 
 
Čo je treba urobiť po jedle? 

Po jedle sa odporúča urobiť znamenie kríža a 
povedať: „Pane, ďakujem ti za jedlo, ktoré si mi dal, aby 
som bol raz hodný zúčastniť sa nebeskej hostiny.“ 
 
Čo máme robiť keď sa ocitneme v nejakom pokušení? 

Keby sme sa ocitli v nejakom pokušení, mali by sme: 
vzývať s vierou sväté meno Ježiša a Márie, alebo so 
zápalom odriekať strelné modlitby, ako napríklad: „Daj 
mi milosť, Pane, aby som Ťa nikdy neurazil.“, prípadne 
urobiť znamenie kríža, vyhnúť sa však tomu, aby tieto 
vonkajšie znaky iní vnímali ako náš boj s pokušením. 
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Čo musíme urobiť, keď sme si istí, že sme spáchali hriech, 
alebo máme strach, že do hriechu upadneme? 

Keď sme si istí, že sme spáchali hriech alebo máme 
strach, že do hriechu upadneme, musíme okamžite 
urobiť úkon pokánia a snažiť sa ísť čo najskôr na spoveď. 
  
Čo máme robiť, keď sme pred kostolom a počujeme 
zvonenie počas pozdvihovania Hostie, zvonenie na 
slávnostnú omšu alebo počas požehnania Najsvätejšou 
sviatosťou? 

Musíme, minimálne v srdci, urobiť skutok úcty, 
hovoriac napr.: „Nech je navždy oslávená Najsvätejšia 
sviatosť oltárna.“  
 
Čo treba urobiť, keď sa zvoní na Anjel Pána, za úsvitu, 
napoludnie a večer? 

Pri zvuku zvonu sa dobrý kresťan pomodlí modlitbu 
Anjel Pána. 
  
Čo treba urobiť večer pred spaním? 

Večer pred spaním je potrebné: podobne ako ráno, 
vložiť sa do Božej prítomnosti, vrúcne sa modliť rovnaké 
modlitby, krátko si spytovať svedomie a požiadať Boha o 
odpustenie za hriechy spáchané počas dňa.  
 
Čo treba robiť pred zaspaním? 

Predtým ako zaspím, urobím znamenie kríža, 
pomyslím si, že dnes večer môžem zomrieť a odovzdám 
svoje srdce Bohu hovoriac: „Pán môj a Boh môj, dávam ti 
svoje srdce. Najsvätejšia Trojica udeľ mi milosť, aby som 
dobre žil a dobre zomrel. Ježiš, Mária, Jozef, Vám 
odporúčam moju dušu.“ 
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Okrem rannej a večernej modlitby, ako inak sa počas dňa 
môžeme utiekať k Bohu? 

Počas dňa, sa môžeme často modliť k Bohu iné 
krátke modlitby, ktoré sa nazývajú strelné modlitby. 
 
Povedz niekoľko strelných modlitieb? 

Pane, pomôž mi! Pane, nech sa stane Tvoja svätá 
vôľa! Ježišu môj, chcem byť celý Tvoj! Ó Ježišu môj, 
zmiluj sa nado mnou! Najsvätejšie Srdce Ježišovo daj, aby 
som ťa vždy viac miloval! 

 
Je užitočné modliť sa počas dňa veľa strelných modlitieb? 

Modliť sa počas dňa veľa strelných modlitieb je 
veľmi užitočné. Tiež ich je možné povedať iba srdcom, 
bez vyslovenia slov, počas prechádzky, práce a pod. 
 
Čo by ešte mal kresťan robiť okrem strelných modlitieb? 

Kresťan by mal okrem strelných modlitieb konať 
úkony kresťanského umŕtvovania. 
  
Čo je to umŕtvovanie? 

Umŕtvovaním sa obetujeme Bohu, keď sa zriekame 
toho, čo nás teší a z lásky k nemu prijímame, to čo sa 
nepáči našim  zmyslom alebo našej sebaláske.  
 
Čo sa musí urobiť, keď sa chorému prináša Najsvätejšia 
Sviatosť Oltárna? 

Keď sa k  chorému prináša Najsvätejšia Sviatosť 
Oltárna, snažíme sa ju sprevádzať s pokorou 
a oddanosťou. Ak sa to nedá, tak na mieste, kde sa 
nachádzame ju adorujeme a modlíme sa: „Utešuj Pane 
tohto chorého, posilňuj ho a daj mu milosť prijať Tvoju 
Najsvätejšiu vôľu a spas jeho dušu.“ 
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Čo treba robiť pri počutí umieračika? 
Pri počutí umieračika, ak môžem, idem do kostola, 

aby som sa pomodlil za umierajúceho a ak nemôžem, 
odporučím jeho dušu Pánovi a pomyslím si na to, že za 
istý čas sa aj ja sám ocitnem na jeho mieste.  

 
Čo treba robiť keď počujem zvoniť za zomrelého? 

Keď počujem zvoniť za zomrelého, pomodlím sa 
žalm alebo modlitbu rekviem za jeho dušu a pohrúžim sa 
do myšlienok na vlastnú smrť. 



 

 

 

 

 

 

 

 


